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Abstract. The present article reflects the evolutionary changes of the Moldovan figurative 
painting in the first half of the 1970s. Since that period the figurative painting has tended to 
overrun the previous plastic and semantic possibilities initiating a cosmopolitan approach of 
the universal pictorial image. The plastic formula of the Moldovan figurative painting 
implements new structural and constructive concepts, which tend towards superficiality of 
the  decorative shapes, being concerned with the structural and textural combinations and 
associations. The semantic content, at the same time, brings a message of establishing the 
contemporary reality, life values and patriotic consciousness. 

 

Keywords: figurative, procedure, composition, structure, unifigurative, bifigurative, multifigurative. 
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Rezumat. Articolul reflectă schimbările evolutive ale picturii figurative moldovenești în prima 
jumătate a anilor '70. De atunci, pictura figurativă a avut tendinţa de a depăși posibilităţile  
plastice și semantice anterioare, iniţiind o abordare cosmopolită a imaginii pictoriale 
universale. Forma plastică a picturii figurative moldovenești implementează noi concepte 
structurale și constructive, care tind spre o superficialitate a formelor decorative, fiind 
preocupate de combinaţiile și asociaţiile structurale și textuale. Conţinutul semantic, în 
același timp, aduce un mesaj de stabilire a realităţii contemporane, a valorilor vieţii și a 
conștiinţei patriotice. 

 

Cuvinte cheie: figurativ, procedură, compoziţie, structură, unifigurativă, bifigurativă, 
multifigurativă. 
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Abstract. Chemistry is an experimental science that is based on theoretical process and finds 
its application in practical attempts in laboratory; it is based on experiment, as well as it is a 
method for scientific investigation, learning and evaluation. Having an experimental 
character, chemistry can not be taught, learnt and evaluated without practical experiments. 
The experiment is a didactic method through which trained people have the purpose to carry 
out a chemical or physical process or phenomenon, or to modify their standard conditions by 
introducing some new variables with the purpose to study them. 

 

Keywords: chemical experiment, solution, teaching, virtual laboratory. 
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Rezumat. Chimia este o ştiinţă experimentală care se bazează pe procesul teoretic şi îşi 
găseşte aplicabilitatea în practică în încercările de laborator, are la bază experimentul atât ca 
metodă de investigaţie ştiinţifică cât şi ca metodă de învăţare şi evaluare. Posedând un 
caracter experimental, chimia nu poate fi predate, învăţată şi evaluată fără să apelăm la 
experiment. Experimentul este metoda didactică prin care persoanele instruite sunt puse în 
situaţia de a provoca intenţionat un proces sau fenomen chimic, fizic sau de a modifica 
condiţiile normale de desfăşurare a acestora prin introducerea unor noi variabile în scopul 
studierii lor. 

 

Cuvinte cheie: experiment chimic, soluţie, instruire, laborator virtual. 
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Abstract. Muscle system represents the main object of attention during the tied up training 
for developing resistance. The training works on the skeleton muscles that determine the 
activity requirements for all the physiological systems. The means of resistance during 
general training are actions of movement which are created by the use of different types of 
loads and devices. The force in the resistance regime represents the cyclist body capacity to 
resist the tiredness in the situation of a continuous force activity. 

 

Keywords: force, resistance, mountain biking, special means, special resistance, methodological 
system. 
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Rezumat. Sistemul muscular este obiectul principal al atenţiei în timpul antrenamentului 
legat la dezvoltarea rezistenţei. Modul de funcţionare al mușchilor scheletici determină 
cerinţele pentru toate sistemele fiziologice care asigură activitatea lor. Mijloacele de 
antrenament general de rezistenţă sunt diverse acţiuni de mișcare create prin utilizarea 
diferitelor tipuri de greutăţi și aparate. Forţa în regim de rezistenţă este capacitatea 
organismului ciclistului de a rezista oboselii în cazul unei activităţi prelungite de forţă. 

 

Cuvinte cheie: Forţă, rezistenţă, ciclism montan, mijloace speciale, rezistenţa specială, sistem 
metodologic. 
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Abstract. Human communication either spoken or written, consisting of the use of words in a 
structured and conventional way, is an incredibly complex process. A speaker has to search 
for words in order to express his/her thoughts. Although, being aware that  a word does not 
guarantee its access. The psychologists works reveal that the TOT phenomenon is usually an 
involuntary effect, moreover most people have experienced this occurrence many times in 
their lives. They are somehow able to bring back into their minds words of similar meaning 
and sounds, but not the desired one. The so called lexical recapture constitutes a search for a 
longed for word in a human’s memory storage. 

 

Keywords: awareness, lethologica, lexical recapture, memory access, metacognition, persque vu, 
phenomenon, token. 
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Rezumat. Comunicarea umană, fie vorbită, fie scrisă, constând în utilizarea cuvintelor într-un 
mod structurat și convenţional, este un proces incredibil de complex. Un vorbitor trebuie să 
caute cuvinte pentru a-și exprima gândurile. Deși conștientizarea unui cuvânt nu îi 
garantează accesul. Lucrările psihologilor arată că fenomenul  tip-tong este, de obicei, un 
efect involuntar. Majoritatea oamenilor au experimentat acest eveniment de mai multe ori în 
viaţa lor. Ei sunt într-un fel capabili să readucă în mintea lor cuvinte cu semnificaţii și sunete 
similare, dar nu cu cele dorite. Așa-numita recaptură lexicală reprezintă o căutare a unui 
cuvânt dorit în memoria de stocare a omului. 
 

Cuvinte cheie: conștientizare, lethologica, recucerire lexicală, acces la memorie, metacogniţie, 
fenomen, memorie. 
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Abstract. The article deals with the progress of artificial intelligence (AI) in various aspects, 
with a special focus on the following topics: computational intelligence - machines can think; 
knowledge, complexity - AI and the reasoning of human being; biometrics - face recognition; 
logistics, reliability and accuracy of sensory information; automatic learning, artificial vision, 
robotics and innovations. The AI progress requires standardization, clear benchmarks (e.g, 
dialogue systems, planning and continuous robotics control) in all areas. 

 

Keywords: artificial intelligence, robots, human intelligence, scientific knowledge, face and speech 
recognition. 
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Rezumat. Articolul analizează evoluţia inteligenţei artificiale (AI) în diferite aspecte, cu un 
accent special pe următoarele subiecte: inteligenţa computaţională - mașinile pot gândi; 
cunoaștere, complexitate - AI și raţionamentul fiinţei umane; biometrie - recunoașterea feţei; 
logistica, fiabilitatea și precizia informaţiilor senzoriale; învăţarea automată, viziunea 
artificială, robotica și inovaţiile. Progresul AI necesită repere standardizate, clare (de 
exemplu, sisteme de dialog, planificare și control continuu în robotică) în toate domeniile.  

 

Cuvinte cheie: inteligenţă artificială, roboţi, inteligenţă umană, cunoaștere știinţifică, 
recunoașterea feţei și a vorbirii.
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Abstract: Ethical behavior is based on logic and reason, on a conscious processuality, specific 
to the left hemisphere mode. It has the function of processing logical information, and the 
right parietal hemisphere in the human brain has a nervous center in which all moral 
decisions are "processed" through a peripheral memory. Moral conduct is a way of behaving, 
presupposes human action, and is regulated by moral consciousness, which unites organically 
psychic and behavioral facts. Consciousness is expressed in knowledge converted into 
attitudes, behaviours which can be developed through professional ethics, discipline that can 
be taught and learned, and consequently changing the behaviour of the learner. 

 

Keywords: ethical behavior, consciousness, moral, attitudes, peripheral memory, ethical thinking. 
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Abstract. Comportamentul etic se bazează pe logică şi raţiune, pe o procesualitate conştientă, 
specific modului de funcţionare a emisferei stângi. Aceasta are funcţia de a procesa 
informaţiile logice, raţionale, iar emisfera parietală dreaptă, din creierul uman, are un centru 
nervos în care toate deciziile cu caracter moral sunt "procesate" printr-o filieră de memorie 
periferică. Conduita morală reprezintă o manieră de a ne comporta, presupune acţunea 
umană şi este reglată de conştiinţa morală, care uneşte organic faptele psihice cu cele de 
comportament. Conștiinţa este exprimată în cunoștinţele convertite în atitudini, în 
comportamente care pot fi dezvoltate prin  etica profesională, disciplină ce poate fi predată şi 
învăţată, iar în consecinţă modificând comportamentul celui ce învaţă. 
 

Cuvinte cheie: comportament etic, conştiinţă, morală, atitudini, memorie periferică, gândire etică. 
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Abstract. The article supports the idea of the central role of ethics as a science of morality 
and behavior in the formation of human beings and social unity, of a harmonious society 
without conflicts among its members. The moral codes of the European, Chinese, Hindu 
civilization are analyzed to clarify the demands of society towards its members and the 
influence of these demands on the spiritual culture of the peoples specified. The authority 
that sanctions and requires the individual to receive and fulfill moral norms is highlighted in 
moral codes. It also analyzes moral virtues and their role in the rise of human personality. 
The author points out that the golden rule of morals is studied by many authors, but it is 
dressed in different forms. The following moral values are analyzed: good, happiness, 
freedom and duty. 

 

Keywords: cardinal and theological virtues, moral code, rules of behavior, moral ideals. 
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Rezumat. În articol se susţine ideea despre rolul central al eticii în calitate de ştiinţă a 
moralei şi comportării în formarea personalităţii umane şi a unităţii sociale, a formării unei 
societăţi armonioase lipsită de conflicte între membrii săi. Se analizează codurile morale ale 
civilizaţiei europene, chineze şi hinduse pentru clarificarea exigenţilor acestor civilizaţii faţă 
de membrii săi şi influenţa acestor exigenţe asupra culturii spirituale a popoarelor 
enumerate. Se evidenţiază în codurile morale autoritatea ce sancţionează şi impune individul 
uman să primească şi să îndeplinească normele morale. De asemenea, se analizează virtuţile 
morale şi rolul lor în ascensiunea personalităţii umane. Autorul arată că regula de aur a 
moralei este întâlnită la mai mulţi autori, dar aceasta este îmbrăcată în diferite cuvinte. Se 
analizează valorile morale: binele, fericirea, libertatea şi datoria. 
 

Cuvinte cheie: cod moral, idealuri morale, reguli ale comportării, virtuţi morale, virtuţi cardinale şi 
teologice. 
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Abstract. This article focuses on the possibilities of using the teaching terminology methods 
within the lessons of specialized language in order to ensure effective learning. It argues the 
need to connect teaching methods with educational objectives, student characteristics, and 
learning outcomes to ensure effective learning. 

 

Keywords: Teaching methods, learning process, creativity, effective learning, students. 
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Rezumat. Articolul se concentrează asupra posibilităţilor de utilizare a metodelor de predare 
a terminologiei în cadrul lecţiilor de limbă specializată pentru a asigura o învăţare eficientă. 
Se argumentează necesitatea racordării metodelor de predare cu obiectivele educaţionale, 
caracteristicile studenţilor, precum și cu finalităţile de studii pentru a asigura o învăţare 
eficientă. 

 

Cuvinte-cheie: Metode de predare, procesul de învăţare, creativitate, învăţare eficientă, studenţi. 
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Abstract. Modality as a major exponent of interpersonal relations has been extensively 
studied. It is mostly studied in a highly individual centered view that individual speakers and 
their relations to one another are central, and social relations are built up through the 
linguistic interactions of speakers. In most cases, a modal verb expresses the speaker’s or the 
author’s attitude at the time of speaking. So, it is very necessary that we learn the meaning of 
the modal verbs in certain contexts. This paper aims at explaining difficulties involved in the 
treatment of modals by presenting meaning-definitions through paraphrases which take 
underlying culture-based assumptions into account. Special focus will be given to various 
meanings and uses of two modals „must” and „can” based on the examples taken from 
different presidential inaugural addresses. 

 

Keywords: modality, modals, attitude, meaning, semantic, epistemic, deontic. 
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Rezumat. Modalitatea ca un exponent major al relaţiilor interpersonale a fost studiată pe 
larg. Se analizează în cea mai mare parte într-o perspectivă centrată pe individ, pe care 
vorbitorii individuali și relaţiile dintre ei au un rol central, iar relaţiile sociale sunt construite 
prin interacţiunile lingvistice ale vorbitorilor. În majoritatea cazurilor, un verb modal exprimă 
atitudinea vorbitorului sau a autorului în momentul vorbirii. Deci, este foarte necesar să 
învăţăm sensul verbelor modale în anumite contexte. Articolul urmărește să explice 
dificultăţile întâmpinate în tratarea modalelor prin prezentarea definiţiilor de semnificaţie 
prin parafraze care iau în considerare ipotezele bazate pe cultură. Se  acordă o atenţie 
specială diferitelor înţelesuri și utilizări ale două modalităţi "must" și "can", pe baza 
exemplelor luate din diferitele adrese inaugurale prezidenţiale. 
 

Cuvinte cheie: modalitate, modale, atitudine, sens, semantic, epistemic, deontic. 
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Abstract. The biggest problem for many small and medium-sized enterprises (SMEs) is not the 
idea or the product they provide, nor the customers, but the market demand for their 
products / services. The very high prices of the logistics operating conditions of SMEs are 
decisive for the survival of a small business. Business Incubators (BI) come in response to the 
needs of the SME sector in the core business milestones, such as initiating and penetrating 
the market. BI aims to ensure that its captivity has a positive effect on the problems of work 
placement and ensuring a decent living for the population of a territory, a community. BI are 
part of a strategic framework of economic development of the Republic of Moldova, 
especially of the rural regions. The main purpose of this article is to develop the concept of BI 
as a logistical support of the SME sector in terms of network development as well as to 
improve the efficiency of their activity in the Clusters. 
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Abstract. Cea mai mare problemă a multor întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) nu este ideea 
sau produsul furnizat  de aceasta şi nici clienţii, ci cererea pe piaţă la produsele/serviciile 
acestora. Preţurile foarte înalte ale condiţiilor logistice de fucţionare ale ÎMM sunt decisive 
pentru supravieţuirea unei mici afaceri. Incubatoarele de afaceri (IA) vin ca răspuns la nevoile 
sectorului ÎMM în etapele esenţiale ale unei afaceri, precum sunt iniţierea şi pătrunderea ei 
pe piaţă. IA urmăresc scopul ca captivitatea sa să aibă un efect pozitiv asupra problemelor 
incadrării în câmpul muncii și asigurării unui trai decent a populaţiei unei teritorii, a unei 
comunităţi. IA fac parte dintr-un cadru strategic de dezvoltare economică a Republicii 
Moldova, îndeosebi ale regiunilor rurale. Scopul principal al acestui articol constă în 
dezvoltarea conceptului a IA ca suport logistic al sectorului IMM, prin prisma dezvoltării 
acestora în reţea, precum şi îmbunătăţirii eficienţei activtăţii acestora în componenţa 
Clusterelor. 
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Abstract. The present article reflects the evolutionary changes of the Moldovan figurative 
painting in the first half of the 1970s. Since that period the figurative painting has tended 
to overrun the previous plastic and semantic possibilities initiating a cosmopolitan 
approach of the universal pictorial image. The plastic formula of the Moldovan figurative 
painting implements new structural and constructive concepts, which tend towards 
superficiality of the  decorative shapes, being concerned with the structural and textural 
combinations and associations. The semantic content, at the same time, brings a message 
of establishing the contemporary reality, life values and patriotic consciousness. 

 

Keywords: figurative, procedure, composition, structure, unifigurative, bifigurative, 
multifigurative. 

 

I. Introduction 
The plastic character of figurative representation of the 70s, reveals an increase in 

austere plastic searching, which was initiated in the early 60s, being motivated by the 
contradictions between the artists’ official ideology and creative trends. The official 
strategies "enhance the ideology and politicising the artistic creation" [1, p. 34], insisting 
continuously on a thorough study of the realistic-socialist manner and active involvement 
of the artists in the propaganda of "educating the masses in a spirit of conviction and 
communist conscience" [2, p. 5]. The thematic area of the works is highly adapted to pre-
predetermined subjects: "The advancement of the socialist economy and industry"; "Science 
and culture"; "Our country’s transformed image"; "The Soviet way of life and the workers’ 
free time"; "Physical culture and sports in drawing"; "Soviet army watching the peace"; "The 
struggle for peace all over the world" [3, p. 30-45], following a unique formula for the 
representation of the painting of the Soviet countries. In this context, the Moldavian 
figurative painting manages to manifest a tendency of plastic and expressive 
modernization, finding some compromises in the interpretation of the proposed subjects. A 
process of "revealing some values of spiritual essence" [1, p. 34] is reflected in the content 
of the paintings, "the goal of which is the private life of the individual" with the "direct 
entourage of man" [4, p. 35]. The process acquires similarities with the experimental 
innovations from the painting of the neighboring countries, through the "taking over of the 
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European avant-garde" [5, p. 96], or by the gradual replacement of the "artistic truth" with 
the "conventional" through highly geometrized and decorative sketchy solutions [3, p. 105]. 

 

II. Structural-plastic solutions 
The figurative painting, through its form, describes two modes of plastic approach, 

both interested in superficial decorativism, schematism and conventionalism, differentiated 
by the plastic modeling and charater. In some works, it values the plasticity of the soft lines 
and the gracefulness of formal-color character, printed to an "exceptional" image, as in the 
paintings "Copii și sportul" (1971), "Lunobilul" (1971), "Glie și oameni" (1975) by V. Russu-

Figure 1. Vieru Igor, „Schimbul de 
noapte”, 1971, oil/canvas, 114x114 cm., 

NMMA. 

Figure 2. Iancu Damian, „De la muncă”, 1972, 
oil/canvas, 113x138 cm., NMMA. 

 

Figure 3. Vieru Igor, „Noapte de iulie”, 
1971, oil/canvas, 161x201 cm., NMMA. 

Figure 4. Rusu-Ciobanu Valentina, „Copii şi 
sportul”, 1971, oil/canvas, 247x160 cm., 

NMMA. 
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Ciobanu; "Maria Bieșu" (1971) by V. Zazerscaia; "Noapte de iulie" (1971) by I. Vieru; "Sportivi 
sovietici în Italia" (1971) by M. Grecu and others. In others, it strengthens the image of the 
form through a geometric "architectonic" structure with harsh, monumentalized rigid 
modeling, as in the paintings: "Jurămînt la altitudinea Lomachin" (1970), by N. Bahcevan; 
"De la muncă" (1972), "La Enisei" (1972) by Damian Iancu; "Compozitorul Eugen Doga" 
(1972), "Schimbul de noapte" (1971) by I. Vieru and others. 

The structural, architectural and plastic implementations give the figurative painting 
a concise and well-defined character, which is associated with the "rational" spirit of the 
contemporary society. These clues appear significantly in the figurative image of the 
painting "Schimbul de noapte" (1971), (Fig.1) by Igor Vieru. The compositional structure of 
the work is deliberately limited to extremely simple gestures and configures that 
perceptibly leave the rational universe of man and the ambiance of the contemporary social 
environment. The lyrical, romantic and emotional data of the figures remain at a secondary 
level to the rational approach, which sounds resonant in the semantic content of the 
painting, suggesting reflections on the responsibilities and worries of everyday life. 

The figurative image of "De la muncă"(1972), (Fig. 2.) by Damian Iancu (1932) is 
shown by a rough, geometric and intensely decored structure, which transforms the actual 
sequence into a schematic configuration deducted from spots and rhythmically and 
dynamically arranged colors. The plasticity of the image reproduces the sensory perception 
of the real motif, bringing an amplification of the lyrical-romantic spirituality and rational 
beliefs of society. These are grasped by: the symphony of linear simplicity, the analogue 
combination of the forms, the contrast of dimensions and colors, the rhythmic ordering, the 
robustness and the strictness of the figurative positions. The experimental character gives 
the figurative scene a slightly dramatic connotation that combines lyrical-romantic notes 
with refined sensitivity, infiltrating and some light "exceptional" romantic notes. 
 The paintings of Valentina Russu-Ciobanu (1920), which tend to have a surrealistic 
and linear plasticity extremely flexible to a mystical-fantastic character, perfectly fit in  the 
field of the works interested in the "exceptional" interpretation of everyday beauty. The 
figurative image of the work "Copii și sportul" (1971), (Fig. 3), created according to the 
thematic idea "Cultura fizică și sportul în arta plastică", uses an exaggerated sinuous 
calligraphy that imitates hyper-realistically the objective data [4, p. 35 ]. The 
neoobjectivism is subtly combined with the fantastic, so it suggests the idea of the real 
reason in a unique way that excels through exceptional qualities. 
 The wonderful, lyric-romantic and poetical scene of the figurative character of the 
painting "Noapte de iulie" (1971) by I. Vieru (presented at the republican exhibition "Earth 
and Men" from 1971-72) presents an unusual interpretation of the contemporary ambition. 
The figurative scene is captured in a rendering attached to real neoobjectivism, but 
idealized to a sublime expression, fueled by the extraordinary beauty of linear drawing, 
arabesque, and chromatic contrasts that incite the spiritual-emotional and emotional 
sensibility of the figures. The figurative image is captured over the most actively lighted 
spots of the background, through a contre-jour effect, by the legendary and relaxed "from 
work" movement, which reveals an idyllic sense of satisfaction, harmony, peace and 
progress. The spiritual-emotional qualities contain a profound rational subtext, ascertained 
by the correctness of ordering the actions and activities of the people. The figures enliven 
the spatial image through a modest, distant and non-impacted intervention, apparently 
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noticed out of the scenic "curtain", in a "departure" intention, but which, through the image 
left behind, suggests the result of its rational work and capacities. 

In other works, the "exceptional" expression of the figurative image comes from the 
intention of "deepening the imaginary-constitutive content" and "internationalizing it" [6, p. 
107], through schematic decorativism, which reduces the proper data of reality to symbolic 
or metaphoric essence. 

This strategy obtains an experimental character in the figurative image of Mihai 
Grecu's "Sportivi sovietici în Italia" (1971), (Fig. 5), completely refusing the proper 
description of the spatial reality, where "the shape of the object can be sometimes 
highlighted volumetrically and sometimes it may disappear completely "[7, p. 6], in favor of 
creating meaningful suggestions that complement the idea of the subject. The artist 
arranges the scene of the figures through a picture derived from the illusionist or imaginary 
area, thus creating a symbiosis between contemporaneity, the values of ancient culture, art 
history, philosophy and classical models of the figurative beauty. The significant 
suggestions of spatial factuality and constructiveness of the sculptural monument with 
David's athletic figure, or the plastic schematism of the figurative group in the foreground, 
reveal the semantic depth of the message. Being structurally organized in a rhythm of 
vertical shapes, the athletes' figures are isolated or detached from the space ambiance, 
leaving only a formal pretext that trains the concept which refers to ideas. 
 

III. Semantic Interpretations 
The intentions of the formally-imaging organization of the paintings, show a 

different approach to the content of the theme. The figurative motifs acquire a powerful 
poetic breeze that combines lyrical-romantic or philosophical valences. These persist in 
both multifigurative and unifigurative compositions. The interpersonal mode is managed by 
the artist's imagination, perception and sensibility toward the represented character. Thus, 
in the portrait of "Maria Bieșu" (1971), (Fig.6) by Vilhemina Zazerscaia (1927), a plastic 
symbiosis is created from the artist's scenic image (remarked as "Cio-Cio-San") and the 
Japanese culture involved in a decorative show, allusive to "exceptional" qualities or values. 

 
Figure 5. Grecu Mihai, 

„Sportivi sovietici în Italia”, 
1971, oil/canvas, 150x125 

cm., NMMA. 

Figure 6. Zazerskaia 
Vilhelmina, „Maria Bieşu”, 
1971, oil/canvas, 210x153 

cm., NMMA. 

Figure 7. Jancov Gheorghe, 
„Compozitorul Eugen 

Doga”, 1972, oil/canvas, 
130x100 cm., NMMA. 
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The plastic formula shows "in a unilateral treatment the artistic and psychological universe" 
[8, p. 15] of the figure, suggesting a "restraint" of personal-emotional qualities [6, p. 108] 
and their superficiality, highlighting the stage profile to be reconcilable to the general 
public. 
 A representative image of the creation and creator expresses the unifigurative 
composition of "Compozitorului Eugen Doga" (1972), (Fig. 7) by Gheorghe Jancov (1921-
1984), which assembles the characteristic essences of the character through combinations 
of illusionist and fantastic shapes and colors. They do not come from the perceptual 
tangible reality, but from the artist’s imagination and sensitivity to the portrayed person, 
emphasizing through this process an incursion into the "significant world of derived 
images" [7, p. 6]. 

In the painting "Glie și oameni" (1975), (Fig. 8) by V. Russu-Ciobanu, the figurative 
image initially describes the thematic idea of the "progress of socialist labor", after which 
the surrealist rendering of the forms suggests an illustrative and oneiric image full of 
mysticism and ambiguity. These qualities are strongly felt in the illusionist background 
behind the three central white-faced figures, which are plastic-color isolated from the rest 
of the entourage, showing graceful gestures, while betraying a slightly artificially theatrical 
appearance. By over-idealizing and emphasizing the "happy" aspect of hardworking workers, 
the image becomes a grotesque fable, perceived as a critique of the social ideology of those 
times. 

 

Figure 8. Rusu-Ciobanu Valentina, 
„Glie şi oameni”, 1975, oil/canvas, 

130x185 cm., NMMA. 

Figure 9. Vieru Igor, 
„Griji de primăvară”, 

1975, oil/canvas, 
personal collection. 

Figure 10. Vieru Igor, 
„Mărţişor”, 1975, 

oil/canvas, 100,6x103,3 
cm., NMMA. 

 

The figurative image of the painting "Griji de primăvară" (1975), (Fig. 9) by I. Vieru 
(hung in the same exhibition from 1975) starts from the theme of work, but evolves to 
profoundly axiological reflections. The figurative image assumes all responsibility for the 
management of the signs in the plastic image, consciously neglecting the perseverance of 
the objective data within the real frame, in order to substantiate the significant suggestions 
in rendering the typology with the moral-spiritual values of the figures. All these are 
expresively processed up to a symbolic metaphor of the national figurative face. The 
created image combines the lyrical-poetic, epic-ballads and bucolic-pastoral features of 
national origin. 

In a symbolic image representing the national figure, the figurative is depicted in the 
"Mărţişor" painting (1975), (Fig. 10) by I. Vieru, manifested in a "cleaned", "chipped" and 
intensely stylized form, so that through the simple image of the young woman in the 
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traditional costume, to describe the full extent of the national character. By the suggestive 
data of the figure there is a message that festively and solemnly "sings" the beauty of the 
Moldavian country with the popular spirit full of volition, optimism and kindness. In the 
content of this image, the real-world information data are gently emphasized and promoted 
through symbolic signs, which traditionally represent the traditional ethno-folkloric face. 

 

Conclusions 
In general, the plastic searching of the figurative in the first half of the 1970s, calls 

for multiple combinations and experimental solutions to form a laconic and concise image 
of the contemporary national character. The plastic forms tend to generalize and stylize the 
image, so as to look at the characteristic essence of the figures, which were representative 
of time and space of existence. At the same time, the semantic content of the paintings 
tends to impress profound emotional and sentimental experiences, emphasizing the 
rational side of the society and the cultural-artistic spirit, the environment and the living 
conditions. The content of the figurative images in the Moldovan painting redefines the 
character of the ambient spirit of the daily environment, modifying the simple 
interpretation of the prophetic themes through rhetorical, critical and ethno-folkloric 
suggestions, penetrated by poetic lyricism and symbolic meanings. 
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Abstract. Chemistry is an experimental science that is based on theoretical process and 
finds its application in practical attempts in laboratory; it is based on experiment, as well as 
it is a method for scientific investigation, learning and evaluation. Having an experimental 
character, chemistry can not be taught, learnt and evaluated without practical experiments. 
The experiment is a didactic method through which trained people have the purpose to 
carry out a chemical or physical process or phenomenon, or to modify their standard 
conditions by introducing some new variables with the purpose to study them. 

 

Keywords: chemical experiment, solution, teaching, virtual laboratory. 
 

Valoarea formativă a disciplinei Chimia este apreciată prin competenţa specifică: „Ca 
un ansamblu/sistem integrat de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini dobândite de 
persoana instruită prin învăţare şi mobilizate în contexte specifice de realizare şi nivelului 
cognitiv în vederea soluţionării unor probleme cu care aceştia se pot confrunta în viaţa reală şi 
în domeniul de specializare”. 

Procesul educaţional la chimie este orientat spre formarea la studenţi a următoarelor 
competenţe specifice: 

 De a dobândi cunoştinţe fundamentale, abilităţi şi valori din domeniul chimiei; 
 De a investiga experimental substanţele şi procesele chimice; 
 De a utiliza inofensiv substanţele chimice; 
 De a rezolva probleme/situaţii-problemă. 

Experimentul chimic este o componentă indispensabilă în predarea chimiei şi 
reprezintă o metodă extrem de importantă în stabilirea unei legături temeinice dintre teorie 
şi practică, transformând astfel cunoştinţele obţinute în convingeri şi abilităţi cognitive. În 
programa liceală şi în programa universitară un rol esenţial este rezervat experimentului 
chimic, în procesul realizării căruia elevii şi studenţii obţin nişte aptitudini de a observa, 
analiza, propune concluzii, de mânuire cu utilajul şi reagenţii chimici. Experimentul chimic 
permite familiarizarea nu numai cu fenomenele cercetate, dar şi cu metodele ştiinţifice ale 
chimiei; sporeşte atractivitatea disciplinei; formează nişte deprinderi şi aptitudini practice. 

În procesul realizării experienţelor studenţii însuşesc mai temeinic şi profund 
conţinuturile disciplinei, obţinând deprinderi de lucru sine stătător. Realizând experimentul 
şi notând rezultatele transformărilor chimice observate, studentul se încredinţează că 
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procesele chimice pot fi dirijate şi se supun unor legităţi, cunoaşterea cărora conduce la 
confirmarea teoriei în practică, o aplicabilitate clară în activitatea practică. 

Metodele de învăţare a chimiei în procesul de instruire sunt integrate, din care cauză 
se analizează  utilizarea eficientă a corelării diferitor metode, care sunt determinate  de 
obiectivul didactic, conţinutul temei, particularităţile de vârstă, nivelul de pregătire a grupei 
şi alţi factori [1, 2]. 

Un factor determinant în formarea competenţelor specifice la chimie este 
transformarea cunoştinţelor teoretice în convingeri praxiologice stabile. Prin experienţele 
demonstrative de laborator şi lucrările practice, organizate atât în cadrul cursurilor, cât şi a 
activităţilor extra-didactice se creează condiţiile necesare pentru formarea la studenţi a 
competenţei de investigare teoretică şi experimentală [3]. 

Investigarea experimentală a proprietăţilor şi obţinerii substanţelor chimice, studierea 
acţiunii unor procese chimice asupra omului şi mediului relevă necesitatea de a asigura 
securitatea personală şi socială şi de a promova modul sănătos de viaţă. Ca urmare 
efectuarea experienţelor de laborator şi a lucrărilor practice conform instrucţiunilor propuse 
şi respectarea regulilor de securitate asigură suportul pentru utilizarea inofensivă a 
substanţelor în diverse situaţii cotidiene. 

Efectuarea experimentului chimic întotdeauna prezintă un anumit risc pentru 
persoana ce realizează experimentul şi pentru observatori. Totodată, în ultima perioadă 
poate fi evidenţiată tendinţa de minimizare sau excludere a riscurilor în toate domeniile. 
Această tendinţă parţial a atins şi experimentul chimic. Însă activitatea practică la chimie 
întotdeauna prezintă un element de risc, chiar şi cu respectarea tuturor regulilor tehnicii de 
securitate. Din care cauză cota parte a experimentului în unele cazuri se micşorează 
simţitor. Ca urmare, lucrările practice se înlocuiesc cu experimentul demonstrativ, iar în 
cazul prezenţei posibilităţilor tehnice, cu demonstraţii video. Plus la cele menţionate, există 
un set întreg de componente ce duc la micşorarea cotei experimentului atât la treapta 
preuniversitară cât şi cea universitară. Ca exemplu putem menţiona: 

Una din probleme atât pentru licee cât pentru şi universităţi este înzestrarea 
materială, care constă nu numai în lipsa sau insuficienţa reagenţilor şi ustensilelor, preţurile 
cărora se majorează continuu, dar şi în instalarea nişei pentru evacuarea gazelor, asigurarea 
cu apă, dulapuri cu ventilare pentru păstrarea unor reagenţi cu risc sporit. Toate aceste 
aspecte necesită investiţii suplimentare serioase din partea administraţiei în consolidarea şi 
funcţionalitatea laboratoarelor de chimie. 

Problema păstrării şi evidenţei stricte a reagenţilor. Pentru păstrarea reagenţilor 
chimici este necesară o încăpere/încăperi separate, înzestrate cu dulapuri şi aerisire. 
Totodată, un şir întreg de reagenţi este prezent în lista precursorilor substanţelor narcotice, 
din care cauză necesită condiţii speciale de procurare, evidenţă şi păstrare. 

Problema utilizării reziduurilor experimentului chimic. În procesul efectuării lucrărilor 
de laborator se obţin reziduuri cu diferit grad de toxicitate, soarta cărora, de regulă, este de 
a fi expulzate în canalizare. Astfel, apare o discordanţă dintre rezultatele activităţii practice 
şi argumentele profesorului orientate spre educaţia ecologică, soluţionarea problemelor de 
mediu pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii. 

Problema personalului. Deşi la momentul de faţă salariul laborantului/inginerului este 
destul de mic, se depistează o tendinţă bine evidenţiată de micşorare a numărului de unităţi 
de cadre auxiliare. În astfel de condiţii la elaborarea programei profesorul va minimiza 
numărul de lucrări practice. 
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Este prezentă şi problema efectuării inofensive a lucrărilor practice. Deşi majoritatea 
reagenţilor utilizaţi sunt diluaţi, curiozitatea studenţilor de a vedea efectul amestecării a tot 
ce este posibil este semnificativă. Totodată profesorul atenţionează studenţii de a evita 
amestecarea diferitor reactivi care pot să conducă la unele momente neplăcute şi 
consecinţe grave. Aspectul pragmatic. De regulă, captează atenţia şi se memorează mai bine 
experimentele cu aplicaţie practică, însă numărul lor este destul de limitat. 

Pentru a evita într-o măsură oarecare toate aceste probleme, este necesar de a 
experimenta noi forme de organizare a activităţilor practice ale studenţilor, luând în 
consideraţie formarea competenţelor transversale/cheie şi specifice disciplinei. Ca exemplu 
putem propune: 

Activitatea practică a studenţilor la orele de chimie trebuie să posede un caracter 
experimental, cu un rezultat la moment necunoscut, dar prognozat. Persoanele instruite 
trebuie să cunoască şi aplice etapele de bază ale experimentului: planificarea, realizarea 
practică, analiza şi prezentarea rezultatelor. 

Astfel, ca exemplu putem propune: 
La disciplina chimia anorganică la lucrarea de laborator “Reacţii de oxido-reducere” 

studenţilor se propune de a recapitula aspectele teoretice şi din setul de reagenţi de a 
planifica experimentul, de a propune ordinea realizării lui şi în urma analizei rezultatelor 
obţinute de a propune concluziile respective [4]. Cu scopul vizualizării şi memorării mai 
eficiente rezultatele experimentelor se fotografiază (cu folosirea telefonului) şi inserate în 
lucrare (se propune un fragment din lucrare): 

Proprietăţile oxidante a KMnO4 în mediu bazic 
Turnaţi într-o eprubetă 2-3 ml soluţie de KMnO4, 1 ml soluţie NaOH și 3-5 ml soluţie 

de Na2SO3. Notaţi cele observate. Egalaţi ecuaţia prin metoda bilanţului electronic. Indicaюi 
oxidantul și reducгtorul, procesul de oxidare єi reducere. 

 

+7 -2 +1+1 +4-2 -2-2 -2-2+1 +1+6+1+1 +1
2KMnO4 + Na2SO3 +  2NaOH           K2MnO4 +  Na2MnO4 + Na2SO4 + H2O

+6 +1-2 +6

 
Bilanţul electronic: 

Mn+7  +1e Mn+6

S+4    -2e           S+6

1

2
2
1  

 

Imaginea până la 
reacţie 

Imaginea după reacţie 
(imediat) 

Imaginea după reacţie 
(peste 2 min) 

Imaginea după 
reacţie 

(peste 5 min) 

 
 Figura 1. Modificarea culorii soluţiei în procesul reacţiei.  
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Observaţie: La adăugarea soluţiei de Na2SO3, soluţia violetă de KMnO4 sa transformat în 
verde (K2MnO4), care rapid se transformă într-un precipitat brun (MnO2). 
Concluzie: În reacţia dată KMnO4  manifestă proprietăţi de oxidant, iar Na2SO3 de reducător. 
În mediu bazic KMnO4 manifestă proprietăţi reducătoare minimale. 

In cadrul cursului de chimie organică, cu scopul de-a întări notiunea de “hidroliză 
bazică a lipidelor“ este posibil de realizat lucrarea de laborator „Hidroliza trigliceridelor 
(saponificare)”. Fabricarea săpunului este un procedeu destul de simplu şi relevant la studiul 
grăsimilor în laborator. Reacţia de hidroliză are loc prin încălzirea trigliceridelor în prezenţa 
unor acizi sau baze.  

Prin adăugarea de hidroxid de sodiu la o grăsime decurge bazică a triesterului 
(trigliceridei) obţinându-se glicerină şi sarea de sodiu a acizilor graşi. Soluţia de saramură 
(NaCl) se adaugă la grăsimea hidrolizată, pentru a mări concentraţia ionului de sodiu 
(efectul ionului comun) şi a creşte randamentul de precipitare a săpunului din soluţia 
mamă. Răcind soluţia, se favorizează şi mai mult precipitarea asigurîndu-se astfel un 
randament şi mai bun de separare al produsului. 

 

a b 
Figura 2. a) obţinerea  pastei omogene  după adăugarea soluţiei saturate de NaCl;

b) săpunul filtrate. 
 

La disciplina chimia fizică, lucrarea de laborator „Studierea cineticii îmbibării 
substanţelor macromoleculare prin metoda volumetrică” studenţilor se propune să cerceteze 
cinetica procesului de îmbibare a gelatinei cu lichid. 

În aparatul  Dogadkin este turnat solventul (apă) până la nivelul de sus al tubului 
gradat şi cantitatea cântărită de SMM (placa sau inelul de cauciuc, punguţa de tifon cu 
gelatină, orez, crupe ş.a.) După înregistrarea nivelului iniţial al solventului, se fixează timpul 
când se începe îmbibarea. După anumite intervale de timp se înregistrează nivelul lichidului  
în tubul gradat al aparatului. Nivelul de solvent scade, deoarece o parte din lichid este 
îmbibat în substanţa macromoleculară [5]. În final, studenţii trebuie să argumenteze 
dependenţa procesului de îmbibare a gelatinei în apă de un şir de parametri fizico-chimici: 
durata de contact, temperatură, raport masa gelatina/ volum solvent. 

Încă o posibilitate de a varia activitatea experimentală şi de a capta atenţia studenţilor 
– aplicarea laboratoarelor virtuale. Laboratoarele virtuale pot fi accesate prin intermediul 
unui portal şi permit să realizeze diferite experimente, exact ca într-un laborator clasic, dar 
într-un mediu sigur, securizat, cu scopul de a observa, studia, demonstra, verifica şi măsura 
rezultatele unor fenomene naturale. 
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Figura 3. a) Gelatina uscată; b) Gelatina  după îmbibare. 
 

Prin intermediul experimentelor virtuale este posibil de a  descrie orice situaţii din 
viaţa reală, indiferent de gradul de complexitate şi de pericol al acestora. Deoarece sunt 
simulate pe calculator, procesele pot fi repetate până când sunt înţelese pe deplin. 
Resursele digitale cuprinse de laboratoarele virtuale sunt atractive şi uşor de utilizat de 
studenţi transformând astfel activitatea practică într-o activitate unică şi plăcută. 

În domeniul analizat pot fi evidenţiate un şir de portaluri ce permit realizarea 
experimentului  chimic virtual,  fie în limba engleză, română, rusă, etc. [6 - 11]: 

 Virtual Chemistry Laboratory Merlot II (https://www.merlot.org);  
 Virtual Chemistry (http://www.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/); 
 Virtual Labs (http://www.vlab.co.in); 
 https://sites.google.com/site/chimiecdsstoic adaniel/laborator-virtual; 
 VirtualLab (http://www.virtulab.net); 
 Laboratoriya sistem mulitimediya PGTU (http://www.mmlab.ru); 

 

Figura 4. Mostre de ustensile şi reagenţi propuse de laboratorul virtual. 
 

Utilizarea laboratoarelor virtuale la chimie permite profesorului de a simplifica 
vizualizarea materialului studiat, în special la explicarea noţiunilor fundamentale în chimie 
(atom, moleculă, legătura chimică, electronegativitatea, etc.), prezentarea decurgerii 
reacţiilor chimice cu participarea compuşilor toxici (halogenii, hidrogenul sulfurat), a 
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experienţelor chimice de durată (hidroliza celulozei), etc. Toate cele menţionate duc la 
sporirea interesului elevilor şi studenţilor şi,  în consecinţă, la îmbunătăţirea calităţii 
cunoştinţelor şi abilităţilor [12]. 

Însă aplicarea laboratoarelor virtuale în instruirea interactivă la chimie, în pofida   
aspectelor pozitive expuse anterior,  prezintă și un  neajuns  - „virtualitatea” lui, adică lipsa 
nemijlocită a contactului dintre elev/student cu obiectul de cercetare a chimiei – substanţa, 
ce posedă un complex de proprietăţi şi caracteristici. Experienţa utilizării laboratoarelor 
virtuale la efectuarea lucrărilor practice la chimie a elucidat, că optimă ar fi   combinarea 
experimentului real şi a celui virtual, în care modelul computerizat de studiere a procesului 
analizat posedă o funcţie auxiliară în pregătirea persoanei instruite către laboratorul real. 

Chimia este o ştiinţă experimentală care se bazează pe procesul teoretic şi îşi găseşte 
aplicabilitatea în practică în încercările de laborator, are la bază experimentul atât ca 
metodă de investigaţie ştiinţifică cât şi ca metodă de învăţare şi evaluare. Posedând un 
caracter experimental, chimia nu poate fi predată, învăţată şi evaluată fără să apelăm la 
experiment. Experimentul este metoda didactică prin care persoanele instruite sunt puse în 
situaţia de a provoca intenţionat un proces sau fenomen chimic, fizic sau de a modifica 
condiţiile normale de desfăşurare a acestora prin introducerea unor noi variabile în scopul 
studierii lor. 
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Abstract. Muscle system represents the main object of attention during the tied up training 
for developing resistance. The training works on the skeleton muscles that determine the 
activity requirements for all the physiological systems. The means of resistance during 
general training are actions of movement which are created by the use of different types of 
loads and devices. The force in the resistance regime represents the cyclist body capacity to 
resist the tiredness in the situation of a continuous force activity. 

 

Keywords: force, resistance, mountain biking, special means, special resistance, methodological 
system. 

 
Introducere 
Se disting trei manifestări principale ale abilităţilor de forţă: însăși abilităţile de forţă 

(puterea maximă), abilităţile de viteză și putere (forţă explozivă) și forţa de rezistenţă. 
De fapt, abilităţile de forţă se manifestă în timpul mișcărilor lente cu o rezistenţă 

exterioară mare, în mountain biking–la pornirea din loc, precum și în timpul părţii iniţiale a 
acceleraţiei de la început. Forţa maximă estedezvoltatăîn principalîn limitele metodei 
uniforme de interval, în mod continuu (cu intervale constante de odihnă) sau în serie. 

Abilităţile de viteză și putere se regăsesc în acţiunile motrice, unde, împreună cu forţa 
este necesară manifestarea abilităţilor de viteză. Ele pot fi caracterizate ca abilitatea 
atletului-student de a depăși rezistenţe semnificative cu o viteză înaltă de contracţie 
musculară. Abilităţile de viteză și putere constau din componentul de forţă și de viteză. 

Forţa de rezistenţă este capacitatea organismului ciclistului de a rezista oboselii în 
cazul unei activităţi prelungite de forţă. Forţa de rezistenţă se caracterizează prin 
combinaţia de manifestare a unor abilităţi relativ înalte de forţă și de ore zistenţă foarte 
bine dezvoltată la oboseala locală. Ea înaintează ca unul dintre factorii de bază care 
determină realizările sportive în mountain biking. 

O cerinţă fundamentală importantă pentru un ciclist este capacitatea de a realiza 
abilităţi de forţă în structura principalei acţiuni competitive - pedalarea. Acest lucru se 
observă numai în cazul unei consistenţe ridicate a activităţii sistemelor vegetative, a 

DOI: 10.5281/zenodo.2606370 

 CZU 796.61.077.5 



28 B. – M. Ionuţ, V. Ceban  

Journal of Social Sciences  March, 2019, Vol. II (1) 

sistemelor neuromusculare și a sistemului musculo-scheletic. Pe baza acestui aspect, 
metoda formării de rezistenţă ar trebui construită în conformitate cu principiul expunerii 
conjugate, adică ar trebui să asigure îmbunătăţirea capacităţilor funcţionale ale sistemelor 
de bază ale organismului în unitate cu dezvoltarea calităţilor fizice speciale. 

Antrenarea rezistenţei în mountainbiking, luând în considerare sarcinile care trebuie 
rezolvate, sunt împărţite în cea generală, de sprijin și specială. Pentru cicliștii cu înaltă 
calificare, formarea generală a rezistenţei reprezintă baza pe care se desfășoară ulterior o 
pregătire specială de rezistenţă. 

Mijloacele de antrenament general de rezistenţă sunt diverse acţiuni de mișcare 
create prin utilizarea diferitelor tipuri de greutăţi și aparate.Acestea includ simulatoarele 
izocinetice, bare, expandoare, mingi umplute, aparate bloc. Mijloacele de antrenament 
general de rezistenţă acţionează asupra diferitor grupuri de mușchi. 

Sarcina antrenamentului de sprijin de rezistenţă - dezvoltarea forţei în mușchi, care 
poartă sarcina principală atunci când se merge pe o bicicletă. Pentru a rezolva această 
problemă, se folosesc exerciţii cu greutăţi, cu masa proprie, cu echipament de exerciţii, 
așezări și înclinări cu o bară, împingerea barei cu picioarele din poziţie culcat pe spate, 
sărituri dintr-o șa joasă cu o bară, ridicarea bruscă a barei, sărituri în înălţime, lungime, 
adâncime, sărituri multiple fără greutăţi. În exerciţiile cu greutăţi, bara poate fi înlocuită cu 
saci de nisip, în unele cazuri este folosită greutatea partenerului. Drept mijloace de sprijin 
sunt folosite mijloace de pregătire fizică generală utilizate pentru a dezvolta puterea 
principalelor grupuri de mușchi de lucru. 

Sarcina formării speciale de rezistenţă este dezvoltarea abilităţii de a dezvolta 
calităţile de realizare a calităţilor de rezistenţă existente atunci când sunt efectuate diverse 
acţiuni motorii pe bicicletă, precum și dezvoltarea în continuare a însăși abilităţilor de 
rezistenţă, a calităţilor de rezistenţă la viteză și a forţei de rezistenţă. 

Ţinând cont de conţinutul sarcinii, mijloacele de formare specială a forţei sunt 
exerciţiile fizice menite să dezvolte capacităţile de rezistenţă ale principalelor grupuri 
musculare implicate în pedalare și care corespund după natura eforturilor depuse 
specificului activităţii competitive. Acestea sunt efectuate pe echipamente speciale de 
exerciţii sau pe bicicletă. Prin urmare, metoda de îmbunătăţire a abilităţilor de rezistenţă 
este pusă în aplicare în două aspecte: ca o metodă de dezvoltare a abilităţilor de bază de 
rezistenţă și ca o metodă pentru îmbunătăţirea capacităţilor de a manifesta calităţi de 
rezistenţă într-o activitate competitivă. 

Dezvoltarea a însăși abilităţilor de rezistenţă poate fi realizată în două moduri. Prima 
constă în utilizarea de tehnici concepute pentru a implica în procesul de contractare a unui 
număr maxim posibil de fibre musculare ai mușchilor activi și îmbunătăţirea coordonării 
intramusculare și intermusculare. Aceasta este cea mai optimă pentru dezvoltarea forţei de 
rezistenţă. 

Cea de-a doua modalitate de îmbunătăţire a abilităţilor de rezistenţă este însoţită de o 
creștere a lăţimii secţiunii transversale a mușchiului și a masei musculare. Aceasta se 
efectuează prin executarea acţiunilor motrice care necesită un stres muscular semnificativ. 

Forţa maximă se poate dezvolta în modul dinamic și static ale activităţii musculare. În 
mountainbikingse folosește în principal modul dinamic cu o natură de depășire. Creșterea 
nivelului de implementare a abilităţilor de rezistenţă într-o activitate competitivă este 
asigurată prin utilizarea unor instrumente de instruire speciale.Exerciţiile care sunt 
destinate creșterii rezistenţei maxime se realizează cu efort maxim sau aproape maxim, 
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frecvenţa de mișcare este de 15 - 30 % de la cea competitivă, timpul de exerciţiu este de 5 - 
20 secunde. Astfel de exerciţii au un accent anabolic și sunt efectuate de către cicliști 
pentru a crește masa și forţa musculară. 

Ca mijloace speciale de sporire a rezistenţei maxime a sportivilor – studenţi servesc 
(Fig. 1). 

În timpul iernii, astfel de exerciţii pot fi efectuate pe un ergometru bicicletă, bicicletă 
inerţială cu trei role cu un dispozitiv de frânare sau un „aparat de exerciţii de munte”. 

Dezvoltarea abilităţilor de viteză și rezistenţă este asigurată de un mod dinamic de 
lucru al mușchilor, efectuat în principal în modul de depășire. 

 

Figura 1. Mijloace speciale de sporire a rezistenţei maxime a sportivilor – studenţi  practicanţi 
de mountainbiking. 

 

Atunci când se utilizează mijloace de formare generală și de sprijin pentru a 
îmbunătăţi selectiv calităţile de viteză și rezistenţă ale grupurilor musculare individuale, 
amploarea sarcinii ar trebui să fie în jur de 80 – 90 % din maximul disponibil. 

Sunt eficiente și exerciţiile de viteză și rezistenţă efectuate pe aparate de putere cu o 
frecvenţă limitată de sarcină și cu o frecvenţă de mișcare aproape concurenţială, în timp ce 
se imită activitatea musculară specifică. Exerciţiile pe astfel de aparate acţionează în mod 
selectiv grupurile musculare individuale implicate în ciclul de pedalare. Exerciţiile se 
efectuează la un ritm de 90 % din valoarea maximă disponibilă, dacă se rezolvă sarcina de a 
îmbunătăţi componenta de rezistenţă a forţei de viteză și la o viteză maximă - la 
îmbunătăţirea componentei de viteză. 

Durata exerciţiilor trebuie să asigure o astfel de executare a activităţii în care să nu 
aibă loc scăderea ritmului.Ea de obicei constituie 1020 secunde. Numărul de repetări ale 
exerciţiilor de viteză și rezistenţă poate varia de la patru la șase, durata întreruperilor de 
odihnă între repetiţii ar trebui să fie suficientă pentru recuperarea completă, de obicei 2 - 3 
minute. 

MIJLOACE SPECIALE  PENTRU 
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Figura 2. Mijloace de a spori abilităţile de viteză și rezistenţă. 

 

Rezistenţa specială a unui ciclist de mountainbiking este o calitate fizică 
multicomponentă. Nivelul dezvoltării acesteia este determinat de puterea și capacitatea 
producţiei de energie; rentabilitatea activităţii și eficienţa utilizării potenţialului funcţional; 
specificitatea reacţiilor adaptive; perfecţionarea abilităţilor motorii și a reacţiilor vegetative; 
nivelul percepţiilor specializate; distribuţia tactică a forţelor la distanţă; rezistenţă mintală. 

Activitatea competitivă în mountainbikingse desfășoară în condiţii aerobe și anaerobe. 
Prin urmare, rezistenţa specială a cicliștilor este asigurată în principal de performanţa 
aerobă și anaerobă a organismului. Aceasta necesită o activitate coordonată a sistemelor 
cardiovascular și respirator și este în mod semnificativ legată de nivelul consumului maxim 
de oxigen, de nivelul de lactat și de economisire a activităţii mecanismelor de aprovizionare 
cu energie. În funcţie de caracteristicile fiziologice, sarcina în mountainbikingvariază de la o 
zonă cu o intensitate moderată până la o zonă de intensitate submaximală. 

Mecanismul fiziologic al rezistenţei ciclistului care este specializat în ciclocros și în 
mountainbiking este specific în contrast cu specializarea „curse de autostradă”. În funcţie de 
condiţiile meteorologice, caracteristicile solului pe traseele curselor în 
mountainbikingpedalarea constituie 90 – 95 %, alergare – 5 – 10 %, iar în ciclocros - în 
medie 75 - 80 și, respectiv, 2025 %. Prin urmare, activitatea competitivă în 
mountainbikingși ciclocros presupune nu numai pedalarea, ci și alegare intensă cu diferite 
moduri de transport al bicicletei. În această privinţă, fiziologia rezistenţei în aceste tipuri de 
sport este formată din moduri specifice de mișcare atunci când se pedalează și când se 
aleargă și se realizează pe deplin numai în condiţiile acestor moduri de mișcare. 

Îmbunătăţirea proprietăţilor contractile ale mușchilor joacă la fel un rol important. 
Mușchilor care poartă sarcina principală în timpul pedalării și alergării în timpul parcurgerii 
unei distanţe de ciclocros și de Cross Country trebuie să li se acorde o atenţie deosebită și 
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de a folosi pentru antrenament lor acţiuni mai puternice de antrenare comparativ cu 
metodele de la distanţă. 

Astfel, sistemul muscular este obiectul principal al atenţiei în timpul 
antrenamentului legat la dezvoltarea rezistenţei. Modul de funcţionare al mușchilor 
scheletici determină cerinţele pentru toate sistemele fiziologice care asigură activitatea lor. 

Prin urmare, sistemul metodologic de dezvoltare a rezistenţei ar trebui să prevadă 
(dupăIu. V. Verhoșanschii, 1987) (Fig. 3). 

Principala sarcină a unui astfel de sistem metodic ar trebui să fie exprimată în 
orientarea antiglicolitică a antrenamentului. În timpul activităţii de forţă submaximală și 
moderată, atât carbohidraţii cât și lipidele servesc drept substrat de oxidare. Metabolismul 
lipidic este mai benefic, însă mobilizarea acestuia este dificilă  în cazul unui nivel crescut de 
glucoză și lactat în sânge. 

 

Figura 3. Sistemul metodologic de dezvoltare a rezistenţei. 
 

Activarea glicolizei limitează posibilitatea mobilizării și dezvoltării metabolismului, 
ceea ce complică, prin urmare, modul de atingere a unui nivel ridicat de performanţă a 
organismului. 

Organizarea conţinutului procesului de antrenare (III) se bazează pe inerţie adaptivă 
diferită a sistemelor fiziologice ale organismului, succesiune corespunzătoare, continuitate 
și durată a îmbunătăţirii specifice, se bazează pe impunerea consecventă a unor efecte mai 
intense și specifice de antrenare asupra urmelor de adaptare a activităţii anterioare. Acest 
principiu este pus în aplicare pe baza organizării asociate-secvenţiale a sarcinilor cu diferite 
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orientări preferenţiale ale efectului de antrenare. (V. N. Platonov, 1986; Iu. V. Verhoșanschii, 
1985; D. А. Polișciuc, 1997). 

Conţinutul antrenamentului conţine următoarele sarcini: 
А - funcţionarea uniformă continuă specifică la nivelul p.A.n. (cu creșterea p.An.crește 

în consecinţă viteza). Până la atingerea limitei maxime a volumului total în mijlocul 
stadiului Pregătirii fizice speciale, o astfel de activitate are un caracter în curs de dezvoltare: 
creșterea vitezei p.An., creșterea volumului inimii, formarea reacţiilor vasculare periferice - 
și rezolvă problema îmbunătăţirii tehnicii de pedalare și a tehnicii de fugă pentru diverse 
moduri de transport a unei biciclete la distanţă și tehnici de trecere a secţiunilor dificile ale 
traseului. Mai mult, intensitatea (viteza) scade și ea efectuează în principal o funcţie 
compensatorie în sistemul de sarcini; 

В - mijloace de pregătire fizică specializată (aerobică de rezistenţă). Au sarcina de a 
spori proprietăţile contractile și oxidative ale mușchilor și de a îndepărta discrepanţele 
dintre ele (dezvoltarearezistenţei musculare locale). Sarcina include 3 blocuri: В1 - 
activitate de orientare a forţei, care îmbunătăţește în principal funcţia contractilă a 
mușchilor {dezvoltarea puterii maxime (forţa maximă pe care sistemul nervos-muscular o 
poate dezvolta la o contracţie musculară voluntară maximă)} până la nivelul cerut, creșterea 
puterii mecanismului de aprovizionare a energiei KrF (creatin fosfat), dezvoltarea abilităţii 
de a manifesta eforturi explozive (capacitatea sistemului neuromuscular de a depăși 
rezistenţa cu viteza maximă a contracţiilor musculare), activitatea concentrată pe bicicletele 
de exerciţii cu sarcină măsurată, antrenamentul pe aparate speciale de exerciţii de putere 
cu sarcină măsurată, care va permite o simulare maximă a pedalării. Pe Imaginile 65-68 
sunt prezentate aparatele de exerciţii principale pentru dezvoltarea rezistenţei musculare 
locale specializate (toate exerciţiile sunt efectuate în pantofi pentru bicicletă, menţinând în 
același timp structura de bază a mișcărilor în timpul pedalării); 

В2 - mijloace pentru dezvoltarea proprietăţilor predominant oxidative ale mușchilor 
și funcţia de transport energetic a KrF (lucrul cu greutăţi în mod de interval, alergare și 
exerciţii de sărituri în amonte, alergare prin zăpadă adâncă, nisip, sărituri pe un aparat de 
exerciţii special cu greutăţi cu arcuri în poza ciclistului, deplasareaîn amonte cu o înclinare 
diversă și o lungime cu o rată ridicată de pedalare; 

В3 - dezvoltarea capacităţii reactive, a proprietăţilor de viteză și elastice ale mușchilor 
(exerciţii de sărituri intensive, activităţi explozive cu sarcini în moduri repetat și interval, 
efectuarea de exerciţii în condiţii ușurate (conducere și alergare în vale). Ar trebui să se 
sublinieze în mod special faptul că exerciţiile de sărituri în pregătirea ciclocrosului și a 
Cross Country ar trebui să fie principalul mijloc de dezvoltare a calităţilor de rezistenţă nu 
numai în stadiul Pregătirii fizice speciale, ci și pe parcursul întregului an. Se recomandă ca 
în fiecare serie să se utilizeze cât mai multe tipuri de salturi diferite, în timp ce natura 
mișcărilor în timpul săriturilor ar trebui să modeleze activitatea mușchilor în timpul 
pedalării. La trecerea de la un tip de sărituri la altul, este necesar să se păstreze structura 
mișcărilor caracteristice pentru pedalare. Conceptul metodologic examinat reflectă 
principiul general de organizare a antrenamentului în specializările „ciclocros” și 
mountainbiking, pornind de la ideile moderne despre tendinţele obiective în dezvoltarea 
unei adaptări pe termen lung a corpului sportivului-student la activitatea competitivă. 
Pentru a implementa eficient metodologia propusă, sunt necesare următoarele (Fig. 4). 

Atunci când se soluţionează problema dezvoltării rezistenţei, se manifestă cel mai 
clar principiul îmbunătăţirii combinate al diferitelor aspecte ale pregătirii. 



 Development of force abilities in the resistance regime to students who practice mountain biking 33 

Journal of Social Sciences  March, 2019, Vol. II (1) 

Dezvoltarea calităţilor fizice se realizează în așa fel încât munca care are este 
direcţionată spre dezvoltarea uneia dintre ele să contribuie la manifestarea maximă sau la 
îmbunătăţirea mai eficientă a celeilalte. Eficacitatea dezvoltării unei rezistenţe speciale 
depinde de proporţia activităţii intensive de orientare de viteză și de viteză - forţă. La 
antrenarea unei rezistenţe speciale, este de preferat să existe un raport uniform de sarcini 
cu natură de viteză și de viteză - forţă. 

 

 

În partea principală a antrenamentului, este recomandabil să fie planificate exerciţii 
care au o acţiune predominantă asupra unei componente a rezistenţei sau asupra mai 
multor componente care sunt aproape de natură. În practică, astfel de tipuri de activităţi de 
antrenare au primit cea mai mare aplicaţie, în cadrul căreia se îmbunătăţesc simultan 
următoarele componente ale rezistenţei speciale (Fig. 5). 

 

Figura 5. Îmbunătăţirea simultană a componentelor rezistenţei speciale.
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Figura 4. Implementarea eficientă a metodologiei. 
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Dezvoltarea rezistenţei speciale se asigură cu ajutorul tipurilor de metode de la 
distanţă și interval; metoda competitivă este utilizată pe scară largă. În activitatea de 
îmbunătăţire a rezistenţei, trebuie aplicate fără întârziere acele acţiuni speciale motrice, 
care după natura lor de acţiune asupra organismului și de structura mișcărilor sunt cât mai 
aproape posibil de cele competitive. Distanţa dintre segmente este aleasă astfel încât 
atletul să le poată depăși cu o viteză apropiată de cea competitivă. 

În plus faţă de dezvoltarea integrală a rezistenţei speciale, componentele sale 
individuale ar trebui, de asemenea, îmbunătăţite. În primul rând, este necesar de a mări 
capacităţile sistemelor de alimentare cu energie a activităţii. 

Pentru a crește capacitatea aerobă, se folosesc atât metode de distanţă, cât și 
interval, care pot fi folosite în condiţii de muncă uniformă și variabilă. 

Intensitatea optimă a sarcinii de antrenare pentru creșterea Consumului maxim de 
oxigen ar trebui să se situeze în intervalul de la 90 până la 100%jnde lanivelul de Consum 
maxim de oxigen în cazul unui Ritm cardiac de la 93 până la 100% din numărul maxim de 
bătăi ale inimii. 

Nivelul pragului de lactat poate fi crescut prin antrenamente, care includ sarcini de 
la 87 până la 90% din Consumul maxim de oxigen cu Ritm cardiac de la 90 până la 93 % 
din valorile maxime. 

Economia este îmbunătăţită prin acceleraţii seriale scurte, de mare viteză. Joe Friel 
(2000) consideră că sarcinile intenseimpun glanda pituitară să elibereze mai mulţi hormoni 
de creștere care întăresc mușchii, restaurează oasele, întăresc ligamentele și tendoanele. 
Hormonii de creștere elimină, de asemenea, metabolismul, făcând organismului un arzător 
de grăsimi mai bun și, prin urmare, îmbunătăţesc structura organismului și puterea acestuia. 
Conform cercetărilor, intensitatea optimă pentru producerea unui hormon de dezvoltare 
este la nivelul de 90 % din Rata cardiacă maximă. 

Sarcina sporirii abilităţilor aerobic-anaerobe este soluţionată prin punerea în aplicare 
a exerciţiilor cu o viteză uniformă, care pot include atât mersul pe bicicletă, cât și alte 
aparate speciale de antrenament. 

Exerciţiile direcţionării anaerobe lactice se caracterizează printr-o astfel de 
intensitate a activităţii, la care Frecvenţa cardiacă este mai mare de 180 - 190 bătăi / minut, 
ceea ce necesită de la atlet un efort considerabil mental direcţionat spre depășirea 
senzaţiilor de boală asociate cu acumularea tot mai mare de acid lactic în mușchi. După mai 
multe repetări, viteza de obicei se reduce, dar în această stare ciclistul trebuie, dacă este 
posibil, să menţină sau să crească viteza trecerii segmentului de distanţă. Exerciţiile legate 
de această orientare sunt realizate prin metoda intervalului cu intervale reduse de odihnă. 

Odată cu creșterea nivelului de pregătire, se planifică reducerea timpului de odihnă 
între exerciţii sau creșterea lungimii segmentelor, cu menţinerea intervalului de odihnă. 

Dezvoltarea rezistenţei speciale ar trebui să se realizeze prin creșterea puterii și a 
eficienţei sistemului de alimentare cu energie și a eficienţei utilizării potenţialului 
funcţional, precum și prin îmbunătăţirea stabilităţii și variabilităţii funcţiilor motrice și 
vegetative. 

În practica sportivă, este bine dezvoltată și aplicată eficient o metodă de 
îmbunătăţire a puterii de aprovizionare cu energie aerobă și anaerobă. În același timp, nu se 
acordă o atenţie suficientă eforturilor de îmbunătăţire a eficienţei. Între timp, în 
cazullucrului cu sportivi de I clasă și candidaţi pentru maiștriiîn sport, ar trebui să se acorde 
prioritate creșterii capacităţii de alimentare cu energie, atunci lamaiștriiîn sport și maiștrii 



 Development of force abilities in the resistance regime to students who practice mountain biking 35 

Journal of Social Sciences  March, 2019, Vol. II (1) 

în sport de nivel internaţional ar trebui este mult mai eficientă direcţionarea asupra creșterii 
eficienţei sale. 

Concluzii: 
Este necesar de-ai învăţa pe studenţii-cicliști să utilizeze eficient și pe deplin 

potenţialul motor și funcţional disponibil pentru a atinge un grad înalt de stabilitate și 
variaţie necesară a abilităţilor motorii și a reacţiilor funcţionale în condiţiile specifice ale 
activităţii concurenţiale. 

Ca o sarcină relativ independentă înaintează îmbunătăţirea unor astfel de percepţii 
specializate, cum ar fi controlul naturii parametrilor spaţio-temporali ai aplicării forţei 
asupra pedalelor, alinierea ritmului de pedalare și a vitezei pe segmentele distanţei. 

În cele din urmă, îmbunătăţirea rezistenţei speciale presupune formarea unei 
stabilităţi mentale înalte pentru a efectua lucrul în condiţiile specifice ale activităţii 
concurenţiale: dezvoltarea unor calităţi volitive speciale care asigură depășirea cu succes a 
dificultăţilor biodinamice și psihologice care apar în timpul trecerii distanţei competitive. 

O astfel de abordare integrată a dezvoltării rezistenţei speciale, luând în considerare 
necesitatea îmbunătăţirii atât generale, cât și diferenţiate a elementelor constitutive ale 
rezistenţei speciale, permite sportivului/studentului să realizeze eficient potenţialul 
acumulat în condiţii competitive specifice. 
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Abstract. Human communication either spoken or written, consisting of the use of words in 
a structured and conventional way, is an incredibly complex process. A speaker has to 
search for words in order to express his/her thoughts. Although, being aware that  a word 
does not guarantee its access. The psychologists works reveal that the TOT phenomenon is 
usually an involuntary effect, moreover most people have experienced this occurrence 
many times in their lives. They are somehow able to bring back into their minds words of 
similar meaning and sounds, but not the desired one. The so called lexical recapture 
constitutes a search for a longed for word in a human’s memory storage. 

 

Keywords: awareness, lethologica, lexical recapture, memory access, metacognition, persque vu, 
phenomenon, token. 

 

Introduction 
Has anybody ever experienced the fact of knowing the exact answer or being aware of 

a word and not being able to answer or to access it? It turns out that many of us find 
themselves struggling to “fish” the correct word or the correct answer. The worst part is that 
we know everything about the word: the meaning, origin, translation, sometimes even the 
number of syllables or the first letter yet it sometimes might be misleading. 

This is that outrage that we are all familiar with, and it happens to be that this 
common state actually has a name. It is known as the tip of the tongue phenomenon or 
lethologica (Greek-lethe “forgetfulness”+ logos “word”= the words forgetfulness) also a 
French loan term has been adopted for this issue named Presque vu which stands for 
“almost seen”. This flawlessly describes the sensation where one can almost, but not quite, 
retrieve the exact memory [2]. 

Psychologists define this phenomenon as a feeling that accompanies the temporary 
inability to access the necessary information from the memory. The tip of the tongue (TOT) 
is indeed a common expression to describe the sudden, temporary cognition disconnection 
and vocalization [1]. 

The frustrating feeling of the elusive word that seems to be just outside of your 
mental reach is a common one. The phenomenon is universal. Surveys suggest that around 
90 percent of speakers of different age (the frequency increases with age), languages from 
all over the world report experiencing moments where memories seem momentarily 
inaccessible. It is so common that most languages have given it a term: for instance, 
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Koreans say is "sparkling at the end of my tongue", while Estonians describe the missing 
word as being "at the head of the tongue." 

The tip-of-the-tongue situation occurs to be a kind of metacognition. Metacognition is 
the knowledge and thoughts about one's own cognitive processes, as well as control of 
those cognitive processes [2]. People know enough about their memory to be aware when 
this circumstance takes place. 

Another term allied to this fact is the feeling of awareness, which is about whether 
you could correctly recognize the desired token or answer to the question.  This effect is of 
more conscious meaning whether one could recognize the word or answer if it was given 
several options. 

 

The occurrence of TOT state 
The tip-of-the-tongue or ‘TOT’ phenomenon is now well-documented in psychology. It 

is a very common example of what Daniel L. Schacter calls ‘blocking’, one of the seven sins 
of memory (Schacter, 1999). It is the subjective experience that the memory is right there 
and yet for some reason you can not quite access it [3]. 

In a series of six studies, Humphreys an associate professor at McMaster University in 
Ontario, Canada, and Maria D'Angelo, a postdoctoral fellow at Rotman Research Institute, 
studied why we experience tip-of-the-tongue (TOT) over and over again—and how we can 
prevent it. The most common reason for why this phenomenon occurs is a replenishing 
process gone amiss.  We think of something, the brain assigns words to represent these 
abstract ideas, and we speak what is on our minds. Apart from this process is so complex all 
kinds of things can go wrong, including the tip of the tongue moments [6]. 

Interpreting thoughts into words is a complex process—one that we take for granted 
because it usually happens effortlessly. The brain translates thoughts from abstract 
concepts into words and then attaches them to the appropriate sounds. So, we speak. In 
TOT states, this process gets interrupted. "Word retrieval normally goes smoothly and 
easily, but in this case the system breaks down and you get stuck partway through," 
Humphreys says [6]. 

 

Solutions and preventions 
Researchers believe that a number of factors may play a role, even though the exact 

processes are not entirely elucidated. Tip-of-the-tongue situations are more likely to 
happen when people are overwhelmed, for instance, whilst other features of memory such 
as how well the information was encoded and the presence of any interfering memories can 
also have an influence. 

Some researchers have found that tip-of-the-tongue states may play an adaptive role 
in the memory and learning process. Some studies have proved that the more time people 
spend attending to a tip-of-the-tongue experience, the better their learning and memory 
will be in the future. This suggests that these moments might result in the stronger 
encoding of the memory, thus making retrieval easier in the future [5]. 

However, other researchers have observed that spending time trying to recall 
information that seems to be on the tip-of-your -tongue may actually be problematic. While 
it may be tempting to spend some time struggling to find the answer, Humphreys suggests 
that the more time you spend trying to remember a word on the tip of your tongue, the 
more likely that you will struggle with the word again in the future. Furthermore the TOT 
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state is possibly a result of implicit learning, which involves the learning of complex 
information in inferred ways without any awareness that it has been learned [6]. 

 

Applicability  
The study has indispensable applications for students and educators. During the next 

study session, it would be useful to focus on looking up the correct answers rather than 
trying to recall the information. For teachers, the study indicates that it is more beneficial to 
provide students with the right answer rather than letting them struggle to recall it on their 
own.  The good news is that while tip-of-the-tongue states are often learned and tend to 
reoccur, the incorrect learning can be correct either through resolving the problem 
spontaneously or by using triggers for information retrieval.  If you have ever had that 
elusive, often when you were not even trying to think of it, then you have experienced the 
spontaneous resolution of lethologica [4]. 

 

Conclusion 
The tip-of-the-tongue phenomenon can be an exasperation, but it might be reassuring 

to know that it is not necessarily a sign that your memory is failing. Such experiences are 
common and occur, in most cases, merely as a source of frustration. Definitely, it can 
sometimes be more serious if you experience such moments during an important exam or in 
the middle of a public presentation. Studies on blocking have shown that around half of the 
time we will become ‘unblocked’ after about a minute. The rest of the time it may take days 
to recover the memory as a result the roots of the tip-of-the-tongue phenomenon may be 
multidimensional and linked to different causes. 

  Metacognitive explanations suggest that tip-of-the-tongue states serve as a sort of 
alarm. Like a warning signal that can alert you to a potential problem that needs to be dealt 
with.  
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Abstract. The article deals with the progress of artificial intelligence (AI) in various aspects, 
with a special focus on the following topics: computational intelligence - machines can 
think; knowledge, complexity - AI and the reasoning of human being; biometrics - face 
recognition; logistics, reliability and accuracy of sensory information; automatic learning, 
artificial vision, robotics and innovations. The AI progress requires standardization, clear 
benchmarks (e.g, dialogue systems, planning and continuous robotics control) in all areas. 

 

Keywords: artificial intelligence, robots, human intelligence, scientific knowledge, face and 
speech recognition. 

 

1. INTRODUCTION 
AI definition: The theory and development of computer systems able to perform 

tasks normally requiring human intelligence, such as visual perception, speech recognition, 
decision-making, and translation between languages. In other words, artificial intelligence 
is the ability of a computer to understand what you are asking and then infer the best 
possible answer from all the available evidence. Soon AI will become the most important 
human collaboration tool ever created, amplifying our abilities and providing a simple user 
interface to all exponential technologies. Ultimately, it is helping us speed toward a world 
of abundance. It is only been in the last few years that we have seen a fundamental 
transformation in this technology. 

 

2. CAN MACHINES THINK? 
The machines know how to play, but can they think? Recently, however, computers 

have regularly beaten professional gamers in a growing number of games. Last year, 
AlphaGo beat a professional go player, for the first time in human history (which reminds us 
of the defeat in chess by world champion Garry Kasparov, defeated in 1997 by an IBM 
computer). But how do you "teach" a computer to play such games? Let us take the simple 
game of the spy game, and try to understand the process. How do we humans manage to 
play the spy game? For most of us, there are some informal rules that we learned as 
children. One of these rules could be: when you start, mark the centre square. Another: 
when an opponent has two squares in a row, mark the third. With these two very simple 
rules, you can already program a computer to play morpion (although rudimentarily, of 
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course). It only takes eight simple rules of this kind to make sure that the computer doesn't 
lose any more parts! 

There is a completely different approach: we can also make a list of all possible game 
situations in the spy game, with all the best moves in each of these situations. Then we 
could tell the computer to look for the best movement in this very long list, and for each 
movement. Drawing up this list would be tedious, but feasible. 

However, learning requires an opponent, usually a human. And the better the 
opponent, the better the computer becomes, so that eventually the best human player will 
lose at some point. This is exactly what we have seen in the recent past, with chess, go and 
poker. 

But the most interesting aspect of this approach is that the new machines are 
starting to make new movements, which have never been made by a human being. That's 
why we can start to wonder: how far will the machines go? 

What if the computer was programmed to "learn" and memorize all the situations by 
itself? This is achievable, and today it is called machine learning. For example, suppose we 
program a computer to have only one basic morpion rule, and tell it to play randomly until 
the game is over, and record each step of the game. In the very first games, the computer 
would be immediately beaten. But thanks to the "bad moves" he has recorded, he will learn 
which movement he should not repeat in the future and, gradually, he will end up finding a 
list of "right moves". From then on, the more the machine plays, the more it will "learn" and 
win! 

We have been talking about robots1, golem, and artificial beings in science fiction 
films for a long time. Artificial intelligence actually exists since we have been thinking 
about how to use machines to think, to calculate for us. It is part of a great historical 
continuity. What is new is the presence of self-learning machines. A real qualitative leap 
forward. We have the impression that if these machines can learn, we can lose control. 

Man gradually tries to transform himself into an artefact, an immortal thing. His 
absolute fantasy is to transfer self-consciousness into an artefact. It is the long tendency of 
human history to want to escape death. To date, I see many more advantages than 
disadvantages in artificial intelligence. Are we creating a race of humans that will surpass 
us? That is possible. It is necessary to protect oneself from it and to avoid that human 
beings find themselves in a situation of dependence on machines. Some believe that man 
will be overtaken by machines in 2030 or even 2045. We do not know that yet. I think we 
are still a long way from it. 

 

3. AI AND THE REASONING OF THE HUMAN BEING 
It would be a philosophical revolution if artificial intelligence were to reach the 

mode of reasoning of the human being. But here too, we are far from it. The man has more 
than a billion neurons and 10¹² synapses. We may be able to analyse 100,000 neurons 
today. But we are still a long way from the billion. The exact functioning of the brain is not 

                                                 
1 The robots [from Czech, from robota ‘forced labour’. The term was coined in K. Čapek's play R.U.R ‘Rossum's Universal 
Robots’ (1920)] are typically mobile, unlike their factory counterparts, and must operate reliably in dynamic and complex 
environments. Application areas for field robots include agriculture, mining, construction, forestry, cargo handling, and a 
myriad of other domains. Field robots may operate on the ground (either terrestrially or on other planetary bodies), 
underground, underwater, in the air, or in space. Service robots work closely with humans, including the elderly and the 
sick, to assist them with their daily lives and activities. 
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yet understood. Apart from artificial intelligence, it is therefore important to develop human 
intelligence. There are billions of human intelligences out there. There are billions of 
people who have not been to school enough. I do not think there are exceptional brains on 
one side and stupid people on the other. Not all of them have grown up in social conditions 
that have allowed them to develop favourably. That is why, before developing AI, human 
intelligence must be developed through education and creativity. 

It is also necessary to develop other forms of intelligence, artistic, emotional, 
emotional and amorous. This presupposes work on the process of releasing human 
intelligence. Finally, a huge amount of networking of real intelligences is also necessary. 
For if humanity had a level of education equal to that of the most advanced people and 
these intelligences were networked, no artificial intelligence could compete with them. 

A permanent watch must be set up from the outset. Transparency of research and 
rules are also needed to ensure that artificial intelligence does not develop to the detriment 
of the human species. These are the famous three laws of robotics known as Asimov Laws, i. 
e. do not harm humanity, obey the orders of man and act in accordance with these two 
precepts. But even that is not enough, because machines could harm the environment. 

It is therefore important to maintain the possibility of literally killing artificial 
intelligence. But here too, it is very delicate, because if the AI understands that man has the 
means to destroy it, it could, in order to guard against human intervention, invent 
languages, as it has begun to do, that man does not understand. 

We will need a moratorium if we cannot implement the rules mentioned above. 
Artificial intelligence is not only developed in public places, but also in highly confidential 
military laboratories. It is therefore difficult to control everything. 

General and mathematical culture remains fundamental, as well as music and 
literature. It will be necessary to learn curiosity, to learn to learn. Math remains the basis of 
everything and can quickly make scientific knowledge obsolete. 

The risk of total disconnection exists. Jobs will be lost because of artificial 
intelligence. If this allows the human being to devote himself to more interesting activities, 
much better. But there is a real danger, on the one hand, of seeing people with a higher 
intellectual quotient and, on the other hand, people who would be forced to survive on a 
universal minimum income and consume all kinds of real and virtual drugs. 

 
4. FACE RECOGNITION 
What has really changed in the world over the last few decades: We suddenly have a 

technology that is "smart enough" to recognize a face, even better than a human being. This 
has a great influence on how we can organise society. 

Face recognition has attracted great interest as an important biometric technique 
and has wide applications in information security, law enforcement and surveillance, smart 
cards, access control, etc. Among the numerous methods that have been proposed [1–3] for 
face recognition, linear discriminant analysis (LDA) is widely used as a dimension reduction 
technique because of its superiority in considering the underlying class structure of input 
data over other techniques such as principal component analysis (PCA) [2,4]. 

Image recognition has exploded over the last few years. Each Facebook and Google 
photos have tens of billions of images on their platform. With this dataset, they - and many 
others - are developing technologies that go beyond facial recognition providing algorithms 
that can tell you what is in the image: a boat, plane, car, cat, dog, and so on. The crazy part 
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is that the algorithms are better than humans at recognizing images. The implications are 
enormous. Imagine an AI able to examine an X-ray or CAT scan or MRI to report what looks 
abnormal. 

As AI begins to impact every industry and every profession, there is a response where 
schools and universities are ramping up their AI and machine 
learning curriculum. IBM, for example, is working with over 150 partners to present both 
business and technology-oriented students with cognitive computing curricula. 

 

5. MILESTONES 
Below (figure 1) is a brief description of the achievements and their circumstances. 

Some milestones represent significant progress towards human performance and others 
represent super-human performance achievements. 
Skin Cancer Classification 
In a 2017 Nature article, Esteva et al. [5] describe an AI system trained on a data set of 
129,450 clinical images of 2,032 different diseases and compare its diagnostic performance 
against 21 board-certified dermatologists. They find the AI system capable of classifying 
skin cancer at a level of competence comparable to the dermatologists. 
Speech Recognition on Switchboard 

In 2017, Microsoft and IBM both achieved performance within close range of 
“human-parity” speech recognition in the limited Switchboard domain. 

 

Figure 1. Milestones of artificial intelligence (after [14]). 
 
Poker 
In January 2017, a program from CMU called Libratus defeated four top human players in a 
tournament of 120,000 games of two-player, heads up, no-limit Texas Hold’em. In February 
2017, a program from the University of Alberta called DeepStack played a group of 11 
professional players more than 3,000 games each. DeepStack won enough poker games to 
prove the statistical significance of its skill over the professionals. 
Pac-Man 
Maluuba, a deep learning team acquired by Microsoft, created an AI system that learned 
how to reach the game’s maximum point value of 999,900 on Atari 2600. 
 

6. RELIABILITY AND ACCURACY OF THE SENSORY INFORMATION  
Autonomous mobile robots are increasingly being used in our environments to 

perform concrete complex tasks (Figure 2). Such robot agents need to perform a set of 
computationally intensive functions, in order to be able to perceive, to reason about, and to 
act in their surroundings. The robot’s actuation, whether it is to manipulate objects or just 
to navigate throughout its environment, is based on the information provided by its sensors. 
The success of this actuation depends on the reliability and accuracy of the sensory 
information. 
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One of the richest and most complex sensory information sources is the visual 
information as captured by cameras. Many of the modern robots are equipped with  cameras  
to  observe  the world and  detect the objects relevant to accomplish the specific tasks. 
Robots perform their tasks in a closed loop between perceptions and control (behaviours). 
Control includes the computation of the next action towards self-localization, navigation, 
cooperation, or object manipulation. In dynamic environments in particular, the detection of 
relevant objects to the actuation has to be done in real time, i.e., with no delay in the 
perception / control loop. 
 

7. AUTOMATIC LEARNING 
Automatic learning has become increasingly important due to the rapid growth of 

the amount of data available. In the year 2000, the total amount of information on the Web 
varied somewhere between 25 and 50 terabytes [6]. By 2005, the total size was 

approximately 600 terabytes [7]. Nowadays, the total amount of information is almost 
incalculable. This unrestrainedly growth of data opens the way for new applications of 
machine learning. Automatic data analyzers are needed since a human, even an expert, 
cannot look at a “very large” 
data set and plausibly find a 
good solution for a given 
problem based on those data. 
In this situation, new 
challenges are raised regarding 
the scalability and efficiency of 
learning algorithms with 
respect to computational and 
memory resources. Practically, 
all existing implementations of 
algorithms operate with the 
training set entirely in main 

 
Figure 2. Import of industrial robots units, into North America and globally, between 2000 

and 2015 (after [14]). 

Figure 3. Annual published papers in recent years 
concerning AI (after [14]). 
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memory. If the computational complexity of the algorithm exceeds the main memory then 
the algorithm will not scale well, will not be able to process the whole training data  set  or 
will be unfeasible to run  due to  time or memory restrictions. 
However, increasing the size of the training set of learning algorithms often increases the 
accuracy achieved by classification models [8], and thus, in order to handle “very large” data 
sets, a new and active research field emerges, large-scale learning [9, 10]. It intends to 
develop efficient and scalable algorithms with regard to accuracy and to requirements of 
computation (memory, time and communication needs). Large-scale learning has received 
considerable attention in the recent years and many successful techniques have been 
proposed and implemented [11–13]. Distributed learning seems essential in order to 
provide solutions for learning from both “very large” data sets (large scale learning) and 
naturally distributed data sets. It provides a learning scalable solution since the growing 
volume of data may be offset by increasing the number of 
learning sites. Moreover, distributed learning avoids the 
necessity of gathering data into a single workstation for 
central processing, saving time and money. Despite these 
clear advantages, new problems arise when dealing with 
distributed learning as, for example, the influence on 
accuracy of the heterogeneity of data among the partitions 
or the need to preserve privacy of data among partitions. 
Therefore, this is already an open line of research that will 
need to face these new challenges. Deep learning first 
transformed speech recognition, then computer vision. 
Today, Natural Language Processing (NLP2) and robotics are also undergoing similar 
revolutions. 

AI publication numbers are of interest (Figure 3) and are used generally in 
scientometrics and research statistics. It is impossible to combine a system based on giving 
values to individual publications with a study of the growth rate of AI science. 

 

8. COMPUTERS VERSUS HUMANS 
Obviously, computers are vastly superior to humans in certain tasks; however, the 

competence of AI systems becomes more difficult to assess when dealing with more 
general tasks like answering questions, playing games, and making medical diagnoses. 

With so much excitement about progress in artificial intelligence, you may wonder why 
intelligent machines are not already running our lives. 

Key advances have the capacity to dazzle the public, policymakers, and investors into 
believing that human-level machine intelligence may be just around the corner. But a new 
report [14], which tries to gauge actual progress being made, attests that this is far from 
true. The findings may help inform the discussion over how AI will affect the economy and 
jobs in the coming years. Tasks for AI systems are often framed in narrow contexts for the 

                                                 
2 NLP refers to AI method of communicating with an intelligent system using a natural language such as English. 
Processing of Natural Language is required when you want an intelligent system like robot to perform as per your 
instructions, when you want to hear decision from a dialogue based clinical expert system, etc. There are general five 
steps in NLP (Figure 4). Today, NLP's deep learning transformation is well underway; this will lead to a flourishing of new 
applications (such as chatbots). Deep Learning in robotics is also gaining significant momentum, and this will lead to many 
new applications (such as new manufacturing capabilities). 
 

Figure 4. The five steps in 
NLP. 
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sake of making progress on a specific problem or application. While machines may exhibit 
stellar performance on a certain task, performance may degrade dramatically if the task is 
modified even slightly. For example, a human who can read Chinese characters would likely 
understand Chinese speech, know something about Chinese culture and even make good 
recommendations at Chinese restaurants. In contrast, very different AI systems would be 
needed for each of these tasks. Despite the difficulty of comparing human and AI systems, it 
is interesting to catalogue credible claims that computers have reached or exceeded 
human-level performance. Still, it is important to remember that these achievements say 
nothing about the ability of these systems to generalize. We also note the list below 
contains many game playing achievements. Games provide a relatively simple, controlled, 
experimental environment and so are often used for AI research. 

 

9. ANTICIPATED TOP AI BREAKTHROUGHS 
• Alan Turing created the Turing test over half a century ago as a way to determine a 

machine’s ability to exhibit intelligent behaviour indistinguishable from that of a human. 
Loosely, if an artificial system passed the Turing test, it could be considered AI. The 
specialists believe that for all practical purposes, these systems will pass the Turing Test in 
the next three-year period. Perhaps more importantly, if it does, this event will accelerate 
the conversation about the proper use of these technologies and their applications. 

• All five human senses (yes, including taste, smell and touch) will become part of 
the normal computing experience. AIs will begin to sense and use all five senses. The sense 
of touch, smell, and hearing will become prominent in the use of AI.  It will begin to process 
all that additional incremental information. When applied to our computing experience, we 
will engage in a much more intuitive and natural ecosystem that appeals to all of our 
senses. 

• Solving big problems: detect and deter terrorism, manage global climate change. AI 
will help solve 
some of society’s most daunting challenges. We have discussed AI’s impact on healthcare. 
We are already seeing this technology being deployed in governments to assist in the 
understanding and pre-emptive discovery of terrorist activity. We will see revolutions in 
how we manage climate change, redesign and democratize education, make scientific 
discoveries, leverage energy resources, and develop solutions to difficult problems. 

• Leverage all health data (genomic, phenotypic, and social) to redefine the practice 
of medicine. AI’s effect on healthcare will be far more pervasive and far quicker than anyone 
anticipates. Even today, AI / machine learning is being used in oncology to identify optimal 
treatment patterns. But it goes far beyond this. AI is being used to match clinical trials with 
patients, drive robotic surgeons, read radiological findings and analyze genomic sequences. 

• AI will be woven into the very fabric of our lives — physically and virtually. 
Ultimately, during the AI revolution taking place in the next three years, AIs will be 
integrated into everything around us, combining sensors and networks and making all 
systems “smart.” AIs will push forward the ideas of transparency, of seamless interaction 
with devices and information, making everything personalized and easy to use. We will be 
able to harness that sensor data and put it into an actionable form, at the moment when we 
need to make a decision. 
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10. INSTEAD OF A CONCLUSION 
Not all aspects of AI in which recent progress has been made can be covered. 

Progress is typically tracked consistently when good progress has been made. For some 
areas there are not clear standardized benchmarks (e.g. dialogue systems, planning, and 
continuous control in robotics). In other areas it is hard to measure performance when there 
has not been significant progress, like in commonsense reasoning. And still, other areas are 
waiting to be tracked but we simply have not had the opportunity to collect the data (e.g. 
recommender systems, standardized testing). 
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Abstract: Ethical behavior is based on logic and reason, on a conscious processuality, 
specific to the left hemisphere mode. It has the function of processing logical information, 
and the right parietal hemisphere in the human brain has a nervous center in which all 
moral decisions are "processed" through a peripheral memory. Moral conduct is a way of 
behaving, presupposes human action, and is regulated by moral consciousness, which 
unites organically psychic and behavioral facts. Consciousness is expressed in knowledge 
converted into attitudes, behaviours which can be developed through professional ethics, 
discipline that can be taught and learned, and consequently changing the behaviour of the 
learner. 
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Introducere 
Marile probleme cu care se confruntă omenirea (degradarea mediului, pericolul ecologic 

global, conflictele dintre naţiuni, degradarea moral-spirituală a oamenilor etc.) necesită o 
rezolvare urgentă, prin folosirea celor mai eficiente mijloace şi forme de educaţie umană [4, 
p. 3]. 

Se cunoaşte că, dacă în perioada de până la 1990 era important să fii un bun 
specialist, astăzi, când concurenţa pe piaţa muncii este destul de impunătoare, pentru un 
specialist nu este suficient doar de a fi bine pregătit, dar se cere şi un comportament etic 
corespunzător. 

Prin acest fapt se explică interesul sporit faţă de valori şi faţă de educaţia morală, 
etică şi spirituală, manifestată în ultimul deceniu al sec. XX şi în prezent.  

Totodată, din punctul de vedere al moralei şi eticii, astăzi suntem într-o situaţie dificilă. 
După cum consideră Andre Malraux sau G.Lipovetsky, secolul XXI va fi moral/etic sau nu va fi 
deloc, accentuând astfel faptul că nu putem supravieţui ca civilizaţie decât dacă ne înălţăm 
piramide cu o bază solidă de valori spirituale care ţin de credinţă, de spiritualitate etc[4, 
p.4]. 

Cu toate acestea, suntem într-o societate care, pe de o parte,  apreciază omul după 
faptele sale, iar pe de altă parte, constatăm lipsa comportamentului etic, determinant a 
nivelului de conştiinţă morală, care este foarte important prin transpunerea în practica a unor 
modele morale prin implementarea de facto a unor valori în conştiinţa colectivă sau individuală. 
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Aspectul neurologic al comportamentului etic  
Morala reprezintă ansamblul conduitelor care decurg din convingerea interioară a 

unui individ, conduite care vizează un comportament pozitiv în viziunea subiectului, se 
bazează pe intuiţie, este o reacţie afectivă şi vizează în principal coerenţă şi menţinerea 
unităţii între comportamentul unui individ şi sistemul său de valori – ceea ce el consideră a 
fi corect. 

A fi moral înseamnă a fi congruent, a fi sincer sau transparent, unitar. Conduita 
morală se bazează pe un travaliu intuitiv; care în cea mai mare parte este inconştient sau în 
cel mai bun caz preconştient, în sensul în care rădăcinile afective ale reacţiei morale nu 
sunt percepute. De aceea este important să ne întrebăm: cine sunt eu, cel care observă în 
permanent această activitate mintală? [ 9, p. 22 ] 

Comportamentul moral [4, p. 28] este reglementat de un șir de factori (legislaţie, cod 
deontologic) și este nonconflictual. Totodată, individul face exact ceea ce simte, chiar dacă 
acţiunile lui intră în contradicţie cu sistemul de valori acceptat social sau instituţional, cu 
aşteptările celorlalţi, oricare ar fi aceştia. Bazându-se pe afect, comportamentul moral este 
absolutist şi personal, este o reacţie emoţională de maximă subiectivitate, specifică 
proceselor primare. 
  Comportamentul etic este schematic reprezentat de o generalizare sau o extrapolare a 
”soluţiilor etice” aplicate practic în diverse contexte cu care ne confruntăm în viaţă.   
Comportamentul – produs al activităţii creierului, determinat de factori genetici dar şi de 
experienţă (traume, boli, învăţare) [13]. 

Conduita morală este criteriul principal de apreciere a valorii morale a fiinţei umane. 
Astfel, comportamentul etic este prezentat şi depinde de un şir de factori: 

 un mijloc de comunicare când este inadecvat, există o cauză. Dar această cauză 
ţine de percepţia unei anumite persoane care, de multe ori, este diferită de propria noastră 
percepţie asupra circumstanţelor şi cauzelor exterioare. De aceea, o abordare eficientă este 
posibilă numai în măsura în care noi reuşim să înţelegem percepţia şi sentimentele 
studentuui; 

 comportamentul este strâns legat de contextul în care apare. Ca urmare, 
considerarea tuturor aspectelor contextuale este esenţială pentru rezolvarea problemelor 
legate de comportamente neadecvate;  

 un comportament inadecvat manifestat la nivel de grup de studenţi, reprezintă 
un aspect mult mai grav decât un comportament inadecvat manifestat la nivel individual. 
Manifestarea unui comportament extrem este mult mai posibilă în cadrul unui grup. De 
aceea, comportamentul inadecvat trebuie abordat cu fiecare individ în cauză; 

 fiecare dintre noi se comportă inadecvat şi acest lucru ne poate ajuta să 
înţelegem acest comportament din perspectivă personală. Înţelegerea perspectivei 
studentului este fundamentală pentru a determina o schimbare comportamentală. 

 de multe ori, anumite tipare de comportament sunt reacţii /răspunsuri învăţate/ 
însuşite din anumite situaţii concrete. De exemplu, dacă un copil mic doreşte ca părinţii să-i 
dea ciocolată, dar aceştia refuză, atunci copilul începe să ţipe şi să se agite nervos. Dacă 
aceste comportamente îi aduc ciocolata, atunci copilul învaţă foarte repede că manifestările 
date îl duc la rezultatul dorit.  

Un elev de 15 ani deţine numeroase astfel de răspunsuri, înşuşite din anumite 
situaţii. Ca urmare, pentru acei studenţi cu cerinţe comportamentale semnificative, 
progresul şi schimbarea se produc lent. Ceea ce s-a învăţat în 17 ani este foarte greu de 
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schimbat în câteva luni. Dar orice comportament învăţat poate fi dezvăţat”, iar acest lucru 
nu trebuie uitat de cei care simt că orice încercare de a determina un comportament pozitiv 
pare a fi fără speranţă. 
 comportamentul studenţilor nu poate fi controlat. Ceea ce putem face este să 

determinăm contextul şi limitele care promovează un comportament pozitiv şi îl reduc 
pe cel inadecvat. 

 în sfârşit, fiecare student este unic, cu personalitate proprie şi tipar de comportament 
individualizat.  
Sunt actuale pentru foarte mulţi cuvintele că „adolescenţii de azi nu se gândesc la 

nimeni decât la ei, nu au pic de respect pentru persoanele mai în vârstă”. 
În esenţă, aceste comportamente au direct legătură cu nivelul de conştiinţă morală [4, p. 

53] al fiecăruia. 
H.Pieron consideră conștiinţa drept un concept ce nu poate fi definit, unicul sens pe 

care i-l atribuie este cel moral, deoarece fenomenul ”desemnează aspectul subiectiv și 
incomunicabil al activităţii psihice”, căreia îl putem cunoaște doar sub forma manifestărilor 
de comportament [8]. 

H.Bergson pornește de la premise că în stările de conștiinţă există două forme de 
multiplicitate și anume- numerică și calitativă, două aprecieri distincte ale duratei – 
omogenă, dar și cu aspect heterogene, precum și două aspecte ale vieţii conștiente – unul 
cu elemente bine definite, iar al doilea implicând în succesiune fuziune și organizare. 
Autorul consideră că conștiinţa înglobează viaţa, memoria, percepţia și inteligenţa [1]. 

Conştiinţa depinde de nivelul dezvoltării personalităţii, de cultură, moralitate, de 
atitudinea faţă de profesie, faţă de sine ca profesionist, sau în devenire. Din aceste motive 
conştiinţa diferă la diferite persoane şi la diferite niveluri: 

1. De cel mai înalt nivel al conştiinţei se bucură studentul / profesionistul în devenire: 
stoic, principial, curajos, consecvent; el nu se lasă influenţat, procedează cum îi dictează 
conştiinţa, are curajul să nu se conformeze indicaţiilor instanţelor superioare dacă ele 
contravin legilor. 

2. Conştiinţă cu nivel mediu au specialiştii care „au mustrări de conştiinţă pentru 
abaterile de la normele morale, se autojustifică prin raţionamente de tipul: acestea au fost 
indicaţiile şefului, aşa sunt timpurile, ce rost are să mă opun, toţi fac la fel, nu voi mai 
proceda aşa”. 

3. Un nivel scăzut al conştiinţei au persoanele care: „nu simt nici un fel de remuşcări şi 
nici necesitatea de a se justifica, ei procedează cum cer împrejurările pentru a obţine un 
profit sau un succes de moment”. 

Asemenea persoane îşi îndeplinesc datoriile doar în situaţii de control. Ei admit 
formalism în organizarea procesului de muncă. 

 Persoanele cu conştiinţă înaltă se abţin de la acţiuni antisociale, se neliniştesc de 
insuccesele sau de indisciplina colegilor, caută soluţii de înlăturare a cauzelor acestora, 
stimulează gândirea creativă, înţeleg necazurile şi neliniştea celorlalţi.  

Societatea apreciază omul după faptele sale. Conştiinţa unui profesionist este apreciată, 
de aceea el nu trebuie să fie indiferent de faptul ce crede lumea despre el, fiindcă aceasta 
este, în consecinţă, onoarea, demnitatea, care sunt categorii ale eticii profesionale. 

Atunci când ne referim la nivel de conştiinţă morală, ne referim şi la legătura cu 
aspectul neurologic. Deşi comportamentul moral depinde de emisfera stângă specializată în 
procesarea informaţiilor logice, raţionale, emisfera parietală dreaptă din creierul uman are 
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un centru nervos în care toate deciziile cu caracter moral sunt "procesate" printr-o filieră de 
memorie periferică.  

Creierul scoate la uz decizii anterioare, similare, ori foarte apropiate de elementele 
problemei care trebuie rezolvate. Cu o viteza rapidă, acest centru nervos compara 
posibilitatile de acţiune cu un set de relaţii "impregnate" în memoria acestui sector din 
creer, "sugerând" un curs de acţiune care ţine cont de convingerile etice şi morale ale 
subiectului.  

Bazându-se pe raţiune, comporamentul etic este critic, cântareşte, măsoară, compară, 
tinde sa fie normativ, prescriptiv, trasează ”ceea ce ar trebui sa fie corect”…acest rationamet 
ţinând evident de o procesualitate secundară. 

Din perspectiva cercetărilor neurobiologice reacţia morală ţine de funcţionarea 
emisferei drepte, a implicitului, a involuntarului şi a procesării imaginii şi emoţiilor, este 
emisfera care stochează memoria procedurală şi schemele relaţionale. Reacţia morală apare 
în conştiinţa subiectului ca un imperativ, ca o reacţie spontană, naturală, nu se negociază, 
subiectul simte că trebuie să aibă o anumită reacţie căreia nu i se poate împotrivi, sau 
căreia nu vrea să i se impotrivească, a cărei motivaţie nu îi este foarte clară. Încălcarea unor 
imperative morale pune individul într-un conflict puternic, dificil ca și conţinut.   

Persoana care nu este conştientă de nimic, acţionează fără să aibă control asupra 
faptelor sale. Nu înţelege dacă faptele sale sunt bune sau rele. Nu ştie să preţuiască faptele 
bune ale altora. Nu face distincţia între bine şi rău. Acţionează la nivelul instinctelor 
primare. Aprobă doar ceea ce-i produce placere. Nu este capabil de sacrificiu. Nu preţuieşte 
cultura, omul ca fiinţă raţională. În orice colectivitate e singur. Nu are imaginea prieteniei şi 
foloseşte oamenii din jurul lui doar pentru sine, ca mijloace. Suprema inconştienţă este 
faptul de a nu fi conştient de sine. 

Comporamentul moral este autentic, trăit total, exprimă persoana și este trăit de 
fiecare în maniera sa, pentru că decurge din experienţele proprii, reprezintă o sinteză 
personală a unor experienţe particulare. 

Reacţia morală presupune un subiect suficient de matur şi de integrat încât acesta să 
îşi fi dezvoltat un set de convingeri, o filosofie de viaţă şi chiar o perspectivă metafizică. 
Presupune un subiect care manifestă un mare grad de autonomie, care se cunoaşte şi se 
asumă destul de bine pe sine. 

Nu trebuie să uităm că morala noastră reprezintă rezultanta unui proces care implică 
educaţie, experienţe timpurii, mentalităţi sau dispoziţii, conflicte, aşa încât poate fi 
problematică fundamentarea reacţiilor noastre doar pe acestă bază strict subiectivă, 
emoţională. Reacţia morală reprezintă modul în care un individ anume a interiorizat  şi 
integrat relaţia cu ”experienţele bune” şi cu ”experienţele rele” de-a lungul unei istorii 
particulare şi care în consecinţă nu suporta un proces de exportare, de aplicare la modul de 
a fi a unei alte persoane. Dacă totuşi un altul încearcă să îşi însuşească un model moral, 
acest proces nu poate fi decât inautentic şi generator de conflict pentru subiectul gazdă. [7] 

Pentru a dovedi această opinie, specialiştii în domeniu au realizat un şir de 
experimente. Experimentele facute au folosit 100 de subiecti, carora li s-au prezentat nişte 
probleme complexe, bazate pe posibilităţi de conflict moral şi etic. În mod normal, toţi 
subiecţii au procedat respectând propriile norme morale. Fiecare subiect avea de lucrat cu 
circumstanţe diferite, unice.  

Totodată, majoritatea neurologilor cu experienţă în diagnosticul leziunilor pe creier 
nu sunt surprinşi de aceste rezultate. Ei dovedesc, că toate elementele legate de 



 Aspects of the ethical behavior from a neurological perspective 51 

Journal of Social Sciences  March, 2019, Vol. II (1) 

comportamentul uman, incluzând atitudini şi acţiuni imorale, sunt rezultatul unui "software" 
programat în centrii nervoşi din creier. Alterarea acestui "program" schimbă 
comportamentul omului. Nu e vorba de o predispoziţie conştientă, ci de un imperativ  

fiziologic ce abia acum se poate descifra [3]. 

În acest sens. Cercetătorii dovedesc că, afecţiunile apărute în zona frontală a 
creierului, la doar câţiva centimetri în spatele ochilor, modifică deciziile morale ale 
oamenilor în situaţii de viaţă sau moarte [11].  

Un studiu recent a arătat că oamenii care prezintă astfel de afecţiuni rare dau dovadă 
de o înclinaţie sporită spre a ucide sau răni o altă persoană, dacă prin acest act salvează 
alte vieţi (dileme morale) [10]. 
Ca exemplu, maladia bipolară este o activitate anormală a cortexului prefrontal. Leziuni ale 
acestei regiuni duce la dificultăţi în exprimarea emoţiilor, răspunsuri emoţionale inadecvate 
la stimuli, deficienţe în luarea deciziilor raţionale. Excitarea excesivă a acestei regiuni este 
urmată de comportament agresiv. 

Unii cercetătorii insistă pe faptul că studiul s-a efectuat pe un număr restrâns de 
persoane iar deciziile morale erau ipotetice, respectiv, rezultatele, nu pot prezice cum vor 
reacţiona oamenii cu sau fără afecţiuni cerebrale în situaţii reale. 

Cu toate acestea, descoperirile publicate în magazinul Nature confirmă rolul central 
al zonei afectate, cortexul ventromedial prefrontal fiind sursa emoţiilor sociale, (ca exemplu 
compasiunea) [7]. 

Studiile au arătat că această zonă este activă în timpul luării deciziilor morale şi că 
afecţiunile sale şi ale zonelor învecinate cauzate de demenţă severă influenţează judecata 
morală. Această parte a cortexului perfrontal este una primitivă, și pare să se fi dezvoltat 
pentru a ajuta oamenii să realizeze interacţii sociale. 

Zonă respectivă are legături cu alte regiuni mai adânci, subconştiente ca miezul 
creierului, care transmit senzaţii fizice de atracţie sau discomfort, şi amigdala care 
înregistrează ameninţări sociale sau nu. Zona ventromedială integrează acele semnale cu 
altele provenite de la cortex, inclusiv amintirile emoţionale, pentru a ajuta la generarea 

Figura 1. Ciclul additional comportamental
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reacţiilor sociale, familiare. Aceasta, când funcţionează, produce emoţii sociale cum sunt 
jena, vina şi compasiunea, care sunt critice în ghidarea comportamentului social [11]. 

Majoritatea neurologilor, cu experienţă în diagnosticul leziunilor pe creier, aveau 
convingerea că toate 
elementele legate de 
comportamentul uman, 
incluzând atitudini și acţiuni 
imorale, sunt rezultatul unui 
"software" programat în 
centrii nervoși din creier. 
Alterarea acestui "program" 
schimbă comportamentul 
omului [3]. 

O altă abordare este că 
comportamentul etic este 
rezultatul deciziilor pe care 
le ia individul, precum şi a 
acţiunilor desfăşurate de acesta, dar şi care nu sunt rezultatul deciziilor sale. 

Noile descoperiri reprezintă cea mai directă dovadă că revulsia umană înnăscută 
referitoare la rănirea altor oameni are la bază o parte a anatomiei neurale, una care a 
evoluat înaintea regiunilor superioare ale creierului responsabile cu analiza şi planificarea. 

Copilul se naste cu  anumite particularităţi anatomo-fiziologice ce reprezintă 
premisele materiale ale dezvoltării sale psihice. Particularităţile înnăscute ale sistemului 
nervos central și ale analizelor se perfecţionează și se dezvoltă sub influenţa mediului. Ele 
nu sunt stabile, fixe, ci sunt 
elemente variabile, se 
modifică sub influenţa 
educaţiei și a condiţiilor de 
viaţă. 

Foarte frecvent s-a 
constat că, persoanele care 
provin din familii în care au 
fost adoptaţi, sau părinţi 
violenţi, dar și anturajul, 
prezintă tulburări de 
personalitate de tip antisocial 
sau tulburarea narcisistă, fără 
a se confunda. Și în cazul 
persoanelor cu un 
comportament antisocial putem vorbi de egoism dus la extrem, incredere nejustificată în 
propriile puteri, imagine de sine hipertrofiată. 

Din figura de mai sus observăm că stilul de viaţă reprezintă o opţiune strategică 
adoptată de individ, ce-i va orienta deciziile, acţiunile şi modul de viaţă, iar riscul, în acest 
caz, este autoasumat, fiind rezultatul opţiunilor valorico-normative ale fiecărei persoane. 
Silul de viaţă adoptat poartă amprenta comunităţii de apartenenţă, a microgrupului în care 

Figura 2. Maladie prefrontală 

Figura 3. Zona ventromedială 
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persoana s-a format şi deşi fiecare individ este protagonistul unui anumit stil de viaţă există 
subvariante specifice diferitelor etape de vârstă [5, p. 5]. 

Totodată, din punct de vedere comportamental, adolescenţa se caracterizează prin 
maturizare şi integrare socială. Această etapă constituie apogeul formării individului, fiind 
perioada de maximă instruire şi vârsta intelectualizării conduitei, deaceea, în această 
perioadă, este important axarea pe comportamentul etic. Prin caracterul profund formativ, 
exogen al adolescenţei aceasta poate fi considerată „a doua naştere a individului”. 
Adolescenţa este vârsta cea mai ingrată datorită multiplelor modificări biologice, 
psihologice şi sociale produse pe parcursul acesteia.  Adoptarea diferitelor comportamente 
inadecvate în această etapă, poate avea rezonanţă în morbiditatea sau problemele sociale 
ale viitorului adult, deaceea adolescenţa este considerată o „bombă cu efect întârziat”. 

În drumul său spre maturitate adolescentul are nevoie de suport familial, 
şcolar/universitar şi comunitar. Familia reprezintă prima instanţă educativă, oferind spaţiul 
cu rol securizant necesar unei maturizări lente, permiţându-i decantarea lentă a lecţiilor 
primite în interiorul şi în afara casei părinteşti, adoptând comportamente în conformitate cu 
aceasta. În mediul familial, acea democraţie la scară mică, va învăţa recunoaşterea şi 
respectul reciproc [5, p. 7].  

Perioadă vârstei adolescentine este caracterizată printr-un ansamblu de transformări 
evolutive, extrem de nuanţate, de natură bio-psiho-socială, care definesc încheierea 
eteronomiei morale şi dobândirea unei creativităţi personale marcând stabilizarea 
personalităţii. Această etapă este descrisă ca o perioadă cu cele mai mari dificultăţi în 
procesul educativ datorită frecventelor perturbări fiziologice, dezechilibre afective, devieri 
caracteriale şi tulburări de conduită care însoţesc, adeseori, maturizarea. 

Uneori comportamentul etic se opune mentalităţii, alteori acesta este compatibil, dar 
neidentificându-se cu aceasta. Comportamentul etic trebuie disociat de mentaliate, 
deoarece îndelung exersat poate duce la schimbarea acesteea, în special, în cazul când mai 
multe persoane desfăşoară acelaşi comportament etic. Exersarea un anumit comportament 
etic duce la faptul că persoana reușește să-și conserve habitatul, izbândind totodată, să-şi 
asigure supravieţuirea socială.  

Diversele manifestări exprimate în conduita persoanei pot constitui indici relevanţi 
privind  nivelul lui de conștiinţă, gradul de integrare în viata socială. Se poate cunoaște, 
astfel, însușirile personalităţii și multitudinea factorilor ei determinanţi, prin luarea sub 
observaţie, fie a actului integrării reale, a rezultatelor pozitive obţinute, fie prin analiza 
actului neintegrat, adica a comportamentelor și reacţiilor aparţinând conduitelor 
neadaptate. 

Un alt studiu demonstrează că o judecată bazată pe un anumit tip de emoţie este 
diminuată, atunci când zona care răspunde de controlul emoţiilor nu funcţionează. În 
circumstanţe extreme persoanele care prezintă acest tip de afecţiune vor merge până la a 
sufoca un nou-născut dacă acest lucru ar salva mai multe vieţi[11].  

Persoanele afectate pot fi lucide, plăcute, vorbăreţe şi inteligente, dar ciudate din 
punct de vedere social, insensibile la emoţiile sociale. Ele au de asemenea unele din 
instinctele morale pe care le are restul lumii. Unii cercetători [11], au cerut persoanelor 
afectate să rezolve dileme morale.  
 O dilemă morală e un conflict a două datorii la fel de valabile, dar care, într-o 
anumită situaţie, nu pot fi respectate împreună. E un conflict per accidens (valabil în 
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anumite circumstanţe), nu un conflict per se (contradicţie logică între o obligaţie: e 
obligatoriu să spui adevărul şi e interzis să spui adevărul) [ 10 ]. 
Dilema se rezolvă ierarhizând cele două obligaţii în acea circumstanţă particulară. Într-una 
dintre probe, cei implicaţi în experiment, trebuiau să decidă schimbarea direcţiei unui tren 
scăpat de sub control, care urma să ucidă un grup de cinci muncitori. Pentru a salva 
muncitorii era nevoie să apese un buton care schimba cursul trenului în direcţia în care se 
afla un om ce ar fi murit. Apăsarea butonului, care avea consecinţa de a muri un om dar a 
scăpa cinci, a fost preferată la fel ca şi de grupul de oameni fără afecţiuni. Un al treilea 
grup, cu afecţiuni cerebrală care nu acţionau asupra cortexului ventromedial a luat aceeaşi 
decizie [11]. 
 Toate trei grupuri au respins ideea de a răni oameni în situaţii care nu implicau 
salvarea unei vieţi în detrimentul alteia. În același timp, subiecţii nu şi-ar trimite fiica să 
lucreze în industria pornografică pentru a scăpa de sărăcie sau nu ar ucide un copil pe care 
nu l-ar putea întreţine. O mare diferenţă a apărut în deciziile participanţilor atunci când nu 
exista un buton de apăsat, atunci când trebuiau să aleagă între a realiza o acţiune directă 
pentru a omorî sau răni pe cineva şi a face un bine mai mare. 
Cei cu afecţiuni ventromediale erau de două ori mai înclinaţi să împingă pe cineva în faţa 
trenului (dacă aceasta era unica opţiune), sau să sufoce un bebeluş ale cărui plânsete ar fi 
atras atenţia soldaţilor inamici asupra locaţiei în care se ascundeau familia împreună cu 
subiectul. Diferenţa era foarte clară pentru toţi pacienţii, susţine dr. Michal Koenigs, 
neurocercetător la Institutul Naţional de Sănătate care a condus studiul la Universitatea din 
Iowa. După ce a fost pus în mai multe situaţii conflictuale care aveau legătură cu 
criminalitatea unul dintre pacienţi a spus ,,Iisus, am devenit un criminal." [11] 
Comportamentul etic este schematic, reprezinta o generalizare și o abstractizare – sau o 
extrapolare. Practic tindem sa aplicăm aceeaşi ”soluţie etică” diverselor contexte 
asemănătoare cu care ne confruntăm. De aceea, componenta normativităţii pedagogice, 
susţine S.Cristea, este implicată în ordonarea educaţiei/instruirii la nivel de [ 2, p. 47 ]: 
a) axiome ale educaţiei – necesare pentru conceperea corectă a educaţieie/instruirii; 
b) principii de proiectare a educaţieie/instruirii – necesare pentru planificarea corectă a 
educaţiei/instruirii; 
c) principii de realizare a educaţiei/instruirii – necesare pentru realizarea și dezvoltarea 

corectă a educaţieie/instruirii. 
 

Concluzii 
În acest sens, disciplina de Etică poate fi predată şi însuşită, ţine de o procedură, chiar de o 
”recomandare tehnică” sub aspectul ”realizării curriculare, ca educaţie de calitate, prin 
strategia valorificării depline a educabilităţii, promovată ca reper normativ și metodologic 
necesar pentru cunoașterea și utilizarea la nivel formativ superior a resurselor fiecărui 
educat (student)” [2, p. 103].  
În acest sens, susţine O.Paladi, cunoștinţele achiziţionate drept rezultat al reflectării 
subiective a lumii obiective determină atitudinea și comportamentul faţă de sine și faţă de 
mediul exterior al individului, definesc, formarea trăirilor emoţionale, formarea de atitudine 
ce determină modul nostru de a fi și a ne comporta. Conștiinţa este exprimată în 
cunoștinţele convertite în atitudini, în comportamente [6, p. 7]. 
Gândirea etică este capacitatea de a analiza și evalua un fapt prin intermediul valorilor. 
Contrar gândirii explicative (sau descriptive), care ne permite să explicăm o acţiune sau o 
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situaţie prin categoriile "adevărat" și "fals", gândirea etică implică utilizarea categoriilor 
"bine" și "rău". Această formă de gândire necesită clarificarea propriilor valori, care stau la 
baza dezvoltării propriei identităţi [12]. Totuşi comportamentul etic poate genera un 
conflict între ceea ce simte sau doreşte individul. 
Modificările funcţionale de lungă durată din creier apar în timpul procesului de învăţare, 
aceste conexiuni se construiesc una peste alta, cresc activitatea neuronală şi crează şi mai 
multe conexiuni, care la rândul lor formează alte. Cu cât mai multe conexiuni cu atât mai 
inteligentă este persoana, iar acumularea de noi abilităţi, experienţe şi cunoştinţe schimbă 
şi viziunea noastră generală asupra lucrurilor, modifică comportamentul.  
Reacţia morală ţine de funcţionarea emisferei drepte care stochează memoria procedurală 
şi schemele relaţionale. În acest context, educaţia etică vizează să ofere personalităţii 
puncte de reper care il va ajuta să se orienteze într-o lume plină de incertitudini 
manifestând un comportament etic.  
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Abstract. The article supports the idea of the central role of ethics as a science of morality 
and behavior in the formation of human beings and social unity, of a harmonious society 
without conflicts among its members. The moral codes of the European, Chinese, Hindu 
civilization are analyzed to clarify the demands of society towards its members and the 
influence of these demands on the spiritual culture of the peoples specified. The authority 
that sanctions and requires the individual to receive and fulfill moral norms is highlighted 
in moral codes. It also analyzes moral virtues and their role in the rise of human personality. 
The author points out that the golden rule of morals is studied by many authors, but it is 
dressed in different forms. The following moral values are analyzed: good, happiness, 
freedom and duty. 
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I. Geneza termenilor etica şi morala. Etica - disciplină filosofică. 
Noţiunea etica a apărut în Grecia Anitică. În calitate de ştiinţă apare la filosoful grec 

Aristotel. Aristotel a scris un şir de lucrări cu această denumire: Etica mare, Etica lui 
Nicomah, Etica eudemică. Termenul utilizat de Aristotel pentru denumirea lucrărilor provine 
din limbajul cotidian al grecilor, şi anume de la cuvântul ethos. Iniţial, prin acest cuvânt 
înţelegeau casă, loc de trai, locuinţă umană. Ulterior termenul ethos capătă sens de obicei, 
caracter, virtute.  Din termenul „ethos” Aristotel formează  termenul „ethica” prin care se 
înţelegea învăţătura despre morală, despre virtuţile etice. Virtuţile etice sunt calităţile 
caracterului, temperamentului uman, care mai sunt numite, calităţile sufletului. Ele se 
deosebesc, pe de o parte, de afecte, care sunt calităţile corpului, pe de altă parte, de 
virtuţile dianoietice, care sunt însuşiri ale minţii. De exemplu, foamea este afect natural, 
memoria este însuşirea minţii, iar curajul este calitate a caracterului.  Aristotel a divizat 
ştiinţele în diferite categorii, după modul care sunt utilizate de oameni: ştiinţele teoretice 
care studiază realitatea pentru cunoştinţe ca atare, adică pentru cunoaşterea adevărului; 
ştiinţele practice care studiază realitatea în scopul acumulării cunoştinţelor pentru 
atingerea perfecţiunii morale; şi ştiinţele de producere care studiază realitatea pentru 
producerea anumitor obiecte de uz. Etica este introdusă de către Aristotel în categoria 
ştiinţelor practice, împreună cu politica. Fiecare dintre aceste ştiinţe îndeplineşte anumite 
sarcini. Etica, după Aristotel, este preocupată de perfecţionarea individului uman, adică de 
formarea personalităţii, iar politica este preocupată de formarea individului în calitate de 
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membru al societăţii. Începând cu Aristotel, etica este considerată filosofie practică. Având în 
vedere că filosofia încă din antichitate este numită dragoste de înţelepciune, iar etica este 
filosofie practică, putem face concluzia, că etica este utilizarea înţelepciunii în viaţa noastră 
practică. De aceea, Artur Schopenhauer care a analizat îndelung problemele etice numeşte 
una dintre lucrările sale, scrisă într-un stil mai leger, Aforisme asupra înţelepciunii în viaţă 

Filosoful şi oratorul roman Cicero traduce noţiunea greacă etica în limba latină 
moralis (moral).  Termenul a fost format de la cuvântul „mos” (mores) analogul latin al 
cuvântului grec „ethos”care are însemnătate de caracter, temperament, modă, croială de 
haină. Cicero vorbea despre filosofia morală, având în vedere acelaşi domeniu de 
cunoştinţe, pe care Aristotel îl numea etica. În secolul IV al erei noastre în limba latină 
apare termenul „moralitas” (morală), fiind analogul termenului grec etica. Ambii termeni, 
unul grecesc, altul latin, intră în limbile europene de la care se formează cuvintele proprii 
limbilor naţionale, dar care descriu acelaşi domeniu ca şi cuvintele etică şi morală. 

Cu timpul situaţia se schimbă, odată cu dezvoltarea culturii, în special, prin 
evidenţierea specificului eticii ca domeniu de cunoştinţe pentru diferite cuvinte se 
statorniceşte sensuri diferite: prin etică se înţelege domeniu specific de cunoştinţe, ştiinţă, 
iar prin morală se înţelege obiectul de studiu al eticii. Însă în limbajul comun şi până astăzi 
aceste noţiuni au acelaşi sens, de aceea se spune şi norme etice, şi norme morale. Dar, în 
limbajul strict ştiinţific noţiunile „etica” şi „morala” sunt separate. Etica este ştiinţa despre 
morală, mai bine spus, teoria comportării morale, a idealurilor, normelor, principiilor, 
regulilor, valorilor, virtuţilor morale, ştiinţa care explică toate aceste lucruri,  iar morala este 
obiectul eticii în calitate de ştiinţă. De aceea şi noi, prin etică vom avea în vedere ştiinţa 
despre morală, adică despre normele de comportare umană, iar prin morală vom avea în 
vedere obiectul de studiu al ştiinţei care poartă denumirea Etica. De aceea etica va fi 
conştientizată de către noi în calitate de teorie a moralei, teorie a modurilor umane de 
cmportare, o oarecare teorie despre comportare. 

 

II. Morala. 
 Dar ce este morala? Cum am putea noi prinde esenţa moralei. Morala, mai degrabă, 

este legată de viaţa privată, de viaţa fiecărui om. Aceasta înaintează în faţa noastră anumite 
cerinţe care trebuie realizate, cerinţele au caracter social, dar realizarea lor depinde de 
conştiinţa, de voinţa bună a oamenilor. Conştiinţa morală, în general, depinde de 
înţelegerea regulilor, valorilor pe care le înaintează societatea în faţa noastră. Ce este bine 
şi ce este rău? De ce eu trebuie să fiu curajos, onest, disciplinat etc? Pentru că, un lucru sunt 
regulile pe care le înaintează societatea faţă de membrii săi, iar altceva este cum membrii 
societăţii primesc aceste reguli, sunt ei de acord cu regulile date,  consideră ei că regulile 
date le va face viaţa mai bună, mai fericită ori nu. Anume contradicţia dată, perceperea şi 
rezolvarea ei de către fiecare individ şi este conţinutul şi esenţa moralei.  

 

III. Codurile morale. 
Societatea întotdeauna a avut anumite exigenţe faţă de personalitatea umană şi 

aceste exigenţe ea le înaintează în forma unor reguli de comportare. Aceste reguli, cerinţe 
sunt formulate în codurile morale ale diferitor popoare. Cel mai des, codurile morale iau 
forma unor coduri morale religioase. Religiile le consfinţesc, susţinând că regulile în cauză 
sunt reguli date de zeităţi oamenilor, de aceea ele nu pot fi încălcate, de altfel omul va fi 
pedepsit pentru neascultare. Alteori, codurile morale sunt înaintate de stat, de exemplu, 
Codul moral al constructorului comunismului în URSS, Cele opt virtuţi şi opt vicii în Republica 
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Chneză, Virtuţile prusace în Prusia în secolul al XVIII-lea. Cel mai des codurile morale sunt 
întocmite de personalităţile marcante ale diferitor societăţi, lideri religioşi, filosofi, 
conducători de stat. Societatea umană fiind o oragnizaţie complexă, nu poate supraveţui 
fără anumite reguli comune, care trebuie să fie primite şi realizate de fiecare membru al 
societăţii. Omul trebuie să corespundă anumitor standarde pe care le înaintează societatea. 
Etica, ca şi alte ştiinţe, reiese din supoziţia că omul este  fiinţă raţională si anume raţiunea îi 
permite să înţeleagă necesitatea unor norme comune de conduită în societate, de altfel 
societatea s-ar autodistruge în rezultatul conflictelor care ar apărea între indivizii umani. 
Astfel se construieşte omenescul omului, esenţa umană. Normele eticii, transcend toate 
relaţiile umane – economice, politice, religioase, ştiinţifice etc.  

Orişice societate, cât de primitivă nu ar fi, are un sistem de norme de conduită. De 
exemplu, în fundamentul culturilor europene este pus codul moral creştin, care mai este 
numit Decalogul. Acesta se găseşte în cartea sfântă a creştinilor Biblia. În textele bibleice se 
spune, că Moise primeşte aceste reguli, care mai sunt numite şi porunci, de la Dumnezeu. 
Decalogul cuprinde următoarele reguli sau norme de conduită: 

Eu sunt Domnul Dumnezeul Tău; să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. Să nu-ţi faci chip 
cioplit, nici altă asemănare, nici să te inchini lor. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în 
deşert. Adu-ţi aminte de ziua Domnului şi o cinsteşte. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca 
bine să-ţi fie si mulţi ani să trăieşti pe pământ. Să nu ucizi. Să nu fii desfrânat. Să nu furi. Să nu 
ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. Să nu pofteşti nimic din ce este al 
aproapelui tău. 

Dacă vom analiza conţinutul Decalogului, putem spune că el este compus din două 
părţi: 1) prima parte este ideologică, ea formează sistemul ideatic ale popoarelor creştine şi 
anume gândirea religioasă, bazată pe credinţa monoteistă, adică credinţa în existenţa unui 
singur dumnezeu stăpân şi este împotriva recunoaşterii altor zeităţi, de aceea toate 
popoarele creştine sunt împotriva credinţelor păgâne, care de fapt nu sunt altceva, decât 
credinţele strămoşilor lor;  
2) a doua parte include reguli cu conţinut social: respectul faţă de părinţi, reguli pentru 
menţinerea vieţii normale într-un colectiv uman. Ultimele reguli, fiind reguli generale (nu 
ucide, nu fura, nu fi desfrânat, nu spune minciuni, nu te lăcomi la bunurile altuia), le 
întâlnim într-o formă sau alta şi în alte coduri morale. 

Decalogul este doar fundamentul moralei europenilor, pentru că cultura europeană a 
mai inclus şi alte norme de conduită pe parcursul istoriei, mai ales, în perioada apariţiei 
bisericii protestante. De exemplu, în secolul al XVIII-lea,  în timpul domniei lui Fridrich 
Vilhelm I şi al fiului său Fridrich cel Mare, în Prusia este introdus codul moral prusac. Acesta 
este primit sub denumirea de Virtuţile prusace. Virtuţile prusace (germane) îşi au începutul în 
virtuţile luterane:  
chibzuinţă, precauţie,evlavie, frică de dumnezeu, devotament,disciplină, sinceritate, ordine, 
bărbăţie, temeinicie, siguranţă, incoruptibilitate, supunere, ascultare, fire deschisă, 
netăinuit, punctualitate, pirit de sacrificiu, stăpâniire, discreţie, modestie, simplitate, 
subordonare, ţărie, sârguinţă, zel, vitejie, onestitate, simţul datoriei, simţul dreptăţii. 

Virtuţile prusace, de fapt au fost cerinţele, care fiind puse în fundamnetul educaţiei 
au creat naţiunea germană. Statul şi şcoala germană au avut grijă ca aceste cerinţe să fie 
acceptate de cetăţenii germani, să fie primite în caliatate de reguli de comportare şi să se 
transforme în idealuri pentru nemţi. De aceea şi până astăzi vorbim, de exemplu, despre 
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ordinea, punctualitatea germană. Virtuţile prusace presupun crearea unei personalităţi 
active, dedicate intereselor societăţii, puternice şi în acelaşi timp, modeste şi sincere.  

Pentru a înţelege mai bine importanţa codurilor morale, este bine să depăşim cultura 
europeană cu care ne-am deprins de mici copii şi să evadăm în unele culturi străine nouă, 
de exemplu, în culturile asiatice. În Asia, cele mai vechi şi mai numeroase civilizaţii sunt cea 
chineză şi indusă. Să vorbim despre fundamentele moralei acestor civilizaţii.  

Morala chinezilor se bazează pe codul moral a marelui gânditor Confucius, care a 
trăit în secolele VI-V î.e.n. Învăţătura lui a fost canonizată şi s-a transformat în religie. Până 
la instaurarea socialismului în China confucianismul a fost ideologie de stat şi regulile 
înaintate de el pentru comportare au fost considerate oficiale. Deci chinezii le cunosc şi le 
împărtăşesc. Acest cod moral este descris în lucrarea lui Confucius Analecte. Prima regulă, 
asemenea Decalogului, este ideatică şi ţine de atitudinea omului faţă de forţele 
supranaturale. Ea poartă denumirea de Calea cerului, având în vedere că în cultura chineză 
Cerul este forţa supremă, această regulă presupune că orişice om nobil trebuie să se 
conducă de normele stabilite de Cer, asfel regulile Cerului să devină reguli de comportare în 
societate. Regula a doua mai este numită şi Regula de aur (Su) cere ca în comportarea sa 
oamenii să nu facă rău la alţii. Următoarea regulă Jen (Omenia) cere ca fiecare dintre noi să 
respecte Omul. Regula Li (Buna-cuviinţă) exprimă atitudinea exterioară a omului nobil faţă 
de ceilalţi, ceea ce presupune corectitudine, credinţă. Un şir de reguli în codul moral al lui 
Confucius sunt dedicate ordinii sociale, forma ei paternalistă conţine cinci principii: a) 
relaţia tată- fiu; (Fiul trebuie să respecte tatăl. Tatăl să arăte bunătate.) b) relaţia frate mare-
frate mic; (Fratele mai tânar să fie modest, cel vărstnic să fie blând.) c) relatia soţ-soţie; (Soţia 
trebuie să arate supunere soţului. Soţul să aibă o comportare corecta.) d) relaţia bătrâni-
tineri; (Tinerii să respecte batrânii, iar batrânii să fie generoşi.) e) relaţia conducător-supus; 
(Supusul să fie credincios conducătorului. Conducătorul să arăte bunăvoinţă faţă de supuşi). 

Confucius susţinea ideea formării unei societăţi paternaliste, societate care se 
bazează pe regulile unei familii bune, familii alese, unde tatăl este tată, iar fiul fiu. În anii 
socialismului în China se introduc alte norme de conduită, care se bazează pe relaţia 
individ-stat, în care statul este principal, totul se supune intereselor societăţii. În prim plan 
numai este omul particular, individul, ci statul. Partidul comunist din China a elaborat codul 
moral, sau codul de comportare cu denumirea: Opt virtuţi şi opt vicii. (Criteriile socialiste 
depre onoare şi infamie) Iubeşte Patria, nu-i dăuna Ei; Slujeşte poporului, niciodată nu-l trăda; 
Urmează ştiinţa, nu fi ignorant;Fii stăriutor, nu leneş; Fii receptiv, ajută-l pe fiecare, nu te 
îmbogăţi din contul altora; Fii onest şi decent, nu încălca principiile pentru bogăţie,Fii 
disciplinat, acţionează în cadrul legii, nu - haosului şi nelegiurilor; Trăieşte simplu, munceşte 
stăruitor, nu trândăvi în confort şi plăceri. 

După cum vedem regulile acestui cod sunt reguli colectiviste, omul trebuie în 
activitatea sa, în gândurile sale să aibă în vedere în primul rând interesele sociale, 
interesele statului, el este parte a unui întreg şi trebuie să slujească acestui întreg. Se 
impune înţelegerea rolului ştiinţei în viaţa socială. Omul trebuie să cunoască ce este în 
realitate. Se cere o atitudine stăruitoare faţă de activitatea de muncă. Să fii faţă de oameni 
receptiv, onest, decent, acţionează în cadrul legii, nu te îmbogăţi pe sama altora, nu permite 
haosul social. 

Pentru cultura indiană este mai greu de stabilit un cod etic comun, şi totuşi, se poate 
spune că fundamentele moralei induşilor se află în hinduism. În India încă din antichitate s-
au format un şir de curente teosofice cu codurile lor de comportare destul de specifice şi 
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deosebite unele de altele. Trebuie de spus că aceste curente s-au spearat mai întâi după 
criteriul susţinerii autorităţii Vedelor sau negarea autorităţii acestora. Astfel aceste curente 
se separă în curente astika (yoga, mimansa, vedanta, vaisheshika, nyaya, samkhia), ele susţin 
autoritatea vedelor şi nastika (budismul, jainismul, lokayata/carvaka) care neagă autoritatea 
vedelor. Hinduismul include în sine curentele astika. Comun pentru curentele astika este 
ideea că sufletul uman (atmanul) trebuie să se întoarcă în Sufletul sau Substanţa universală 
(Brahma), partea a căruia el este. Sufletul individual este doar o emanare a Sufletului 
Universal, el nu are prea mult comun cu corpul, care este de natură materială şi deci 
trecătoare, pe când sufletul este nemuritor. 

Sarcina aceasta majoră se rezolvă prin mai multe mecanisme, pentru că 
reîntoarcerea în Brahma nu este directă, ci se realizează printr-un proces de reincarnări. 
Pentru înţelegerea esenţei procesului de reincarnări trebuie să explicăm structura socială a 
Indiei. În Legile lui Manu  se spune, că însuşi fiinţa supremă Brahma la facerea lumii a creat 
fiinţele umane din diferite părţi ale corpului său şi de aceea oamenii de la natură sunt 
diferiţi şi nu sunt egali. Unii au fost creaţi din gura lui, aceştia sunt brahmanii, sarcina lor 
este să rostească adevărul despre lume şi forţele supranaturale, să înveţe pe alţii cărţile 
sfinte, să efectueze sacrificiile, atât pentru ei, cât şi pentru alţii, să primească daruri şi să nu 
muncească fizic. Această este varna brahmanilor, varnă superioară, mai mare peste toţi. 
Sarcinile pe care au de realizat brahamnii a fost numită dharma (datorie, lege). Fiecare varnă 
are dharma sa. Alţi oameni au fost creaţi din mânile lui Brahama, aceştia au fost numiţi 
kshatrya (suveran) dharma lor este lupta, războiul, apărarea celorlalţi, cum se spune în Legile 
lui Manu ei trebuie să fie mereu cu sabie şi arc. Următorii au fost creaţi din picioarele 
Suveranului şi formează varna vaisha, aceştia sunt ţăranii, meseriaşii, negustorii, adică 
specialiştii, lucrătorii în diferite sfere. Dharma lor ţine de realizarea muncii din sfera sa, 
aducerea darurilor, sacrificii, învăţarea cărţilor sfinte. Ultimii fac parte din varna cea mai 
inferioară shudra, pentru că au fost creaţi din tălpile Suveranului, datoria lor este să-i 
servească pe ceilalţi prin munca sa, ei nu au dreptul să înveţe, să citească cărţile sfinte. 
Fiecare om trebuie să realizeze dharma varnei sale cu precădere şi nu pe a altei varne. 
Astfel, carma (legea universală) îl va răsplăti cu o viaţă nouă într-o castă superoară şi tot 
asfel până se va elibera (mokşa) din cercul reincarnărilor (samsara) şi se va întoarce în 
Brahma. Unirea cu sufletului individual cu sufletul universal şi este nirvana, liniştea 
sufletească care vine odată cu ruperea ciclului de reincarnări, adică refugiul din lumea 
materială. Acestui scop final servesc toate normele de comportare a induşilor: reţinere de a 
pricinui daună fiinţelor vii, de a ucide; refuz de la furt; reţinerea de la o comportare sexuală 
incorectă; reţinere de la abuz de încredere, minciună şi amăgire; refuz de la utilizarea lucrurilor 
ce îmbată, şi de la tot ce împiedică autocontrolul, mulţumire, iertare, reţinerea furiei, neînsuşirea 
a ceea ce nu-ţi aparţine, puritate, controlul senzualităţii, autocunoaşterea, adevărul, postul, 
pomana, iertarea, compasiunea, bunăvoinţa. 

Aici vom face o concluzie foarte importantă pentru înţelegerea esenţei moralei: 
pentru a funcţiona morala are nevoie de o autoritate care va sancţiona şi va impune 
individul să primească regulile, normele ei. Autoritatea aceasta poate fi o forţă 
supranaturală (cum este cazul codului moral creştin (Dumnezeu), confucianism (Cerul), 
hinduism (Carma), statul (cum este cazul codurilor morale în statele socialiste, de exemplu 
Codul moral al constructorului comunismului în URSS ori Opt virtuţi şi opt vicii în Republica 
Chineză), sau autoritatea conştiinţei individuale, atunci când regulile unui cod moral sunt 
primite prin conştiinţa individuală, înţelegând foloasele pe care le are individul de la 
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realizarea acestui cod de reguli, cum este cerinţa lui Kant exprimată în conţinutul 
imperativului categoric: Fie ca regula comportării tale să poată deveni regulă de comportare 
generală.  

 

IV. Virtuţile morale. 
 Deci, morala în fundamentul cărei stau anumite coduri morale sau sisteme de reguli, 

sunt cerinţele societăţii faţă de indivizii care fac parte din această societate concretă, fie ea 
europeană, chineză sau indusă etc. Însă, morala conţine şi al doilea element, şi anume 
atitudinea indivizilor umani faţă de normele morale, primirea acestora de către indivizi în 
calitate de norme de comportare ori ignorarea, negarea lor. Aceasta este problema virtuţilor 
umane, idealuri prin care morala se adresează fiecărui om pentru a-l desăvârşi, perfecţiona, 
pentru a-l ridica deasupra stării în care se află acum. 

Ceea ce prezintă morala nu poate fi înţeles în lipsa conceptului de virtute. În linii 
generale şi destul de simplist am putea spune că virtuţile sunt calităţi ale caracterului uman 
sau ale sufletului uman. Dex-ul român dă următoarea definiţie conceptului de virtute:” 
VIRTÚTE, virtuţi,  însuşire morală pozitivă a omului; însuşire de caracter care urmăreşte în 
mod constant idealul etic, binele; integritate morală. Înclinaţie statornică specială către un 
anumit fel de îndeletniciri sau acţiuni frumoase.” Conceptul de virtute este introdus în etică 
de către Aristotel: „Virtutea este, aşadar, o dispoziţie habituală, dobândită în mod voluntar, 
constând în măsura justă în raport cu noi, determinată de raţiune, şi anume în felul în care o 
determină posesorul înţelepciunii practice. Ea este calea de mijloc între două vicii, unul 
provocat de exces, celălalt de insuficienţă”. [1] Etimologic virtutea este ceea ce îl face pe 
bărbat să fie bărbat. Virtus îl face pe vir (bărbat) să fie astfel, la fel cum şi în greacă arete îl 
face pe aner (bărbat) să fie bărbat în adevăratul sens al cuvântului. Pentru cultura greacă 
preclasică arete era virtuozitatea militară a eroului homeric. Mai târziu termenul îşi schimbă 
sensul întrucâtva. Sensul termenului se referă la ceea ce îl face pe om să fie om. De fapt, 
anume cea ce îl face pe om să fie om, adică să se transforme spre bine şi este sensul 
moralei, esenţa ei. Altfel spus, ceea ce îl face pe om mai desăvârşit, mai bun, este omenia. 
Nu am greşi cu nimic dacă am spune, că omenia este identic la ceea ce se spune morală. 
Omenia în calitate de concept trebuie explicat. Unul dintre primii filosofi, care pune în 
capul mesei în ştiinţa etică conceptul de omenie a fost filosoful chinez Confucius, care 
susţinea că  rădăcina omeniei se află în respectul faţă de părinţi. Morala este ceea ce intuim 
noi, că este bine sau este rău. Etica în calitate de ştiinţă este ceea ce încearcă să ne explice 
raţional morala. 

 

V. Virtuţi cardinale.  
În ştiinţa etică europeană au fost evidenţiate şi sistematizate virtuţile spre care 

trebuie să tindă oamenii. Virtuţile sunt destul de numeroase şi au fost structurate după 
diferite principii: după importanţă (fundamentale şi secundare sau derivate), după scop 
(finale), după mijloc (instrumntale) etc. Însă structurarea de bază este separarea în virtuţi 
cardinale şi virtuţi religioase sau teologice. Virtuţile cardinale sunt cumpătarea, curajul, 
înţelepciunea, dreptatea., cele religioase – credinţa, nădejdea (speranţa), iubirea. Virtuţile 
cardinale au fost evidenţiate şi analizate pentru prima dată de către filosoful grec Platon în 
lucrarea sa Republica. Vituţile, după el, corespund structurii sufletului. Platon considera că 
sufletul uman este alcătuit din trei părţi: partea apetitivă, irascibilă şi raţională. Acestora le 
corespund trei virtuţi: cumpătarea, legată de partea apetitivă a sufletului, curajul - virtutea 
părţii irascibile, iar înţelepciunea depinde de partea raţională a sufletului. Iar a patra, 
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dreptatea sau justiţia le însumează pe toate. În lucrarea lui Platon Republica atât clasificarea 
sufletelor, cât şi a virtuţilor aparţin diferitor clase sociale: oamenii de rând, adică lucrătorii 
au suflete apetitive şi deci acestora le corespunde virtutea cumpătarea, străjerilor le 
corespunde sufletul irascibil şi virtutea – curajul, înţelepţilor le corespunde sufletul raţional 
şi virtutea înţelepciunii. În explicaţia lui Platon a sensului virtuţilor cardinale se va conţine 
şi sensul social, care depinde de locul clasei în ierarhia socială. Virtutea cumpătării, fiind 
caracteristica clasei preocupată de susţinerea materială a celorlalţi este menită să inhibeze 
succesul material, pentru a nu deranja şi sufoca alte părţi ale vieţii umane. La nivel 
individual, cumpătarea se referă la atitudinea ce se apropie cu justă măsură ceea ce ţine de 
hrănirea corpului şi de reproducerea fizică. Acestea sunt importante, dar în comparaţie cu 
celelalte, ce-i sunt superioare, se cuvine să-şi cunoască locul. Curajul  este specific 
aristocraţiei, care are nevoie de spirit de iniţiativă şi de constanţă, fermitate. A rămâne pe 
poziţii în orişice condiţii şi a nu ceda nici de dragul plăcerii şi nici din cauza fricii cere curaj. 
La nivel individual, curajul se referă la constanţă în orice activitate cuviincioasă, indiferent 
de consecinţe şi indiferent de ispite. Ea guvernează partea irascibilă a sufletului. 
Înţelepciunea ţine de partea raţională a sufletului şi este o virtutea a filosofilor. Filosofia 
este ştiinţa care cunoaşte întregul şi esenţa lui, coordonează cu alte ştiinţe, tot astfel 
raţiunea este coordonatoare a celorlalte părţi ale sufletului. Pentru a fi înţelept este nevoie 
de cumpătare, adică de a aşeza lucrurile la locul lor şi de curaj pentru a fi puternic, constant 
în activitate ta. Partea raţională este cea mai aproape de divin şi este cea care îl conduce pe 
om în alegerile sale. Şi în sfârşit, dreptatea, dacă prin cumpătare, curaj, înţelepciune îţi 
ordonezi propriul suflet, dreptatea reiese din aplicarea acestora în exterior. Concret, ar fi să 
tratez pe oricine (începând cu tine însuţi) potrivit propriei vocaţii. Aceste virtuţi au fost 
înaintate de lumea antică, înainte de creştinism. Creştinismul şi deci lumea medievală 
europeană completează şirul virtuţilor cardinale cu virtuţile religioase sau teologice. 

 

VI. Vituţile teologice. 
Acestea se referă la relaţia omului cu puterea divină. Din ele fac parte: credinţa, 

nădejdea (speranţa), iubirea. Desigur, că ele sunt foarte importante şi înţelese specific de 
către credincioşi. Credinţa constă în primirea şi considerarea drept adevărate a revelaţiilor 
făcute de Dumnezeu în Biblie. Nădejdea sau Speranţa reprezintă încrederea că cele făgăduite 
de Dumnezeu în cartea sfântă se vor împlini. Dragostea este năzuinţa către Dumnezeu şi 
dorinţa de unire cu el. Cea mai amplă şi frumoasă definiţie a dragostei aparţine apostolului 
Pavel: „Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se 
laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de 
mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, 
toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată”. 

Şirul virtuţilor morale este mult mai lung, decât cele şapte enumerate mai sus. Dacă 
vom lua drept exemplu Virtuţile prusace examinate mai sus, vom vedea că acolo sunt 
enumerate 22 de virtuţi: chibzuinţă, precauţie, evlavie, devotament, disciplină, sinceritate, iubire 
de ordine, bărbăţie, temeinicie, siguranţă, incoruptibilitate, supunere, ascultare, fire deschisă, 
punctualitate, spirit de sacrificiu, stăpânre de sinet, discreţie, modestie, simplitate, subordonare, 
tărie, mai mult de la tine, decât la alţi, sârguinţă, vitejie, onestitate, simţul datoriei, simţul 
dreptăţii. Desigur şirul virtuţilor este mult mai complex, adică cerinţele faţă de 
personalitatea umană sunt mult mai largi şi mai complexe. Orişice persoană are mari 
posibilităţi de a se perfecţiona, de a deveni personalitate eminentă în societate. Însă, de 
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fiecare dintre noi depinde alegerea, cine vrem să fim, pentru că opusul virtuţilor sunt viciile. 
Şi anume alegerea între virtuţi şi vicii depinde de fiecare om luat în parte, de conştiinţa 
noastră. Deci problema aplicării anumitor reguli morale şi a virtuţilor depinde de conştiinţă. 

 

VII. Reguli ale comportării. 
Regulile comportării au menirea de a rezolva problema relaţiei individului cu 

societatea, relaţia individului cu ceilalţi. Fiecare individ, fără doar şi poate, are interesele 
sale, înţelegerea sa a condiţiilor şi relaţiilor sociale. Între interesele personale ale 
individului şi cerinţele societăţii faţă de el, nu întotdeauna este armonie, acestea pot fi chiar 
contradictorii. Cerinţele societăţii faţă de individ reflectă interesele comune ale membrilor 
societăţii sau cel puţin ar trebui să le reflecte. De aceea, personalităţile eminente ale 
societăţii umane, care pun mai presus interesele sociale, decât cele individuale, sunt porniţi 
să caute o regulă generală care să echilibreze interesele individuale cu cele sociale. Astfel 
una din aceste reguli a fost înaintată de marele gânditor chinez Confucius: „Nu fă nimănui, 
ceea ce nu doreşti să-ţi facă ţie”. Această regulă mai târziu primeşte denumirea de regula de 
aur. Regula de aur este evidenţiată de mai mulţi gânditori, dar îmbrăcată în alte cuvinte. 
Astfel Buddha spune:”Răul făcut înmulţeşte răul”. Grecii antici aveau scris pe hramul din 
Delfi: „În toate să ştii măsura”. Iar creştinii văd regula de aur în comportare în cuvintele lui 
Hristos: „ Cea dintâi este aceasta: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu 
tot sufletul tău, cu tot cugetul tău şi cu toată puterea ta’. Iată porunca dintâi.  Iar a doua este 
următoarea: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.’ Nu este altă poruncă mai mare decât 
acestea.” Dacă vom înlătura partea ce ţine de religie, atunci partea a doua ne vorbeşte 
despre relaţiile între oameni, că acestea într-o societate normală trebuie să se bazeze pe 
iubire. Regula de aur formulată de Im. Kant, mare gânditor german, poartă denumirea de 
imperativ categoric: „Actionează numai conform acelei maxime prin care să poţi vrea totodată 
ca ea să devină o lege universală”. 

 

VIII. Idealurile morale. 
Idealul moral al societăţii, fără doar şi poate, este unitatea societăţii, societatea 

armonioasă, societatea lipsită de conflicte între membrii ei. Problema idealului moral este 
legată de faptul acela, că omul care se comportă moral are anumite aşteptări de la această 
comportare, adică în ce se poate realiza o comportare umană care corespunde regulilor 
înaintate de societate. Primele lucruri pe care îl aşteaptă individul în calitate de rezultat al 
comportării sale este binele, fericirea, libertatea. Acestea şi au devenit idealurile umane. 

Binele. Este o categorie morală destul de bogată în semnificaţii. Pentru a înţelege 
semnificaţia morală a acestei categorii este necesar să evidenţiem semnificaţia materială şi 
semnificaţia spirituală a binelui. Semnificaţia materială a binelui este legată de bunurile 
materiale, de exemplu, o casă bună, o maşină bună, grâu bun etc. Din acest punct de vedere 
binele este o însuşire, o calitate a lucrurilor materiale. Morala nu are ca obiect de studiu 
această formă a binelui. În diferite sisteme filosofice şi sisteme religioase înţelegerea 
binelui ca atribut al bunurilor materiale este criticată, lăsându-se să se înţeleagă că 
bunurile materiale sunt contradictorii şi mai degrabă fac parte din lumea răului. Astfel, 
neoplatonienii susţineau că lumea materială este lumea răului, iar cinicii, atunci când 
blestemau pe cineva, spuneau: „Fie ca feciorul tău să fie bogat”. Acelaşi punct de vedere 
asupra bunurilor materiale îl întâlnim şi în creştinismul timpuriu. În Evangelia după Marcu 
când se descrie intrarea lui Hristos în templu se spune: „ Şi au venit în Ierusalim. Si intrând în 
templu, a început să-i dea afară pe cei ce vindeau şi pe cei ce cumpărau în templu, iar mesele 
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schimbătorilor de bani şi scaunele neguţătorilor de porumbei le-a răsturnat.” În etică binele 
este înţeles ca o atitudine spirituală şi o realizare a normelor şi regulilor cerute de codurile 
morale ale societăţii în care trăieşte omul. Confucius spune acest lucru în felul următor: „E 
frumos să vieţuieşti într-un loc binecuvântat de omenie . Cel ce alege un loc ce nu e de această 
Virtute supremă sălăşuit, înţelept mai poate fi socotit?” [2] Binele întotdeauna este într-o 
pereche cu răul. De aici, răul ar fi legat de o atitudine negativă şi o încălcare a normelor şi 
regulilor din codul moral al societăţii în care trăieşte omul. Desigur că există şi valori, 
norme, reguli general-umane, cum ar fi: nu ucide, nu fura, fii onest etc., dar în general 
codurile conţin şi cerinţe specifice anumitor popoare, anumitu-i timp sau epocă. Binele şi 
răul sunt criterii în alegerea tipului de conduită, a valorilor, regulilor. Anume înţelegerea 
binelui şi răului face posibil să vorbim despre cineva, ce fel de om este. 

Fericirea este un alt ideal al omului, este o tendinţă a fiecărui individ uman de a avea 
o viaţă mai bună şi pe care adesea o leagă de modul său de comportare, dacă ne 
comportăm bine, adică nu încălcăm normele morale pe care le susţine societatea, 
numaidecât aşteptăm o recompensă. De aceea fericirea uneori este identificată cu binele. În 
gândirea umană fericirea este cel mai des identificată că plăcerea şi lipsa de suferinţă, de 
durere. Acest punct de vedere a fost destul de răspândit în filosofia Greciei Antice. De 
exemplu, filosoful grec Aristip susţinea că fericirea este suma tuturor plăcerilor, iar Epicur 
considera că pentru fericire este necesar să cunoşti natura plăcerilor pentru ca să te limitezi 
doar la plăcerile naturale şi necesare, înlăturându-le pe cele nenaturale şi artificiale. În 
religia creştină şi desigur şi în Epoca Medievală a fost răspândit un alt punct de vedere 
asupra fericirii umane, cel legat de credinţă în puterea supremă a lui Dumnezeu. În 
Evanghelii fericirii este dedicat o despărţitură aparte, care poartă denumirea de „Fericirile” 
şi care explică fericirea, şi acesta este punctul de vedere general al religiei creştine asupra 
fericirii, prin iubirea faţă de Dumnezeu: este fericit acel ce crede în Dumnezeu, a celui va fi 
lumea veşnică. Şi tot aici trebuie de spus, creştinismul evanghelic susţinea că doar cei 
săraci, flămânzi şi oropsiţi vor fi fericiţi în lumea veşnică, iar cei bogaţi nu trebuie să 
nădăjduiască la fericirea supremă, pentru că lor le este bine acum, în acesată lume. 
Evangelistul Luca scrie cuvintele lui Hristos despre fericire în felul următor: 

 „Ferice de voi care sunteţi săraci, pentru că Împărăţia lui Dumnezeu este a voastră!  
 Ferice de voi care sunteţi flămânzi acum, pentru că voi veţi fi săturaţi! Ferice de voi 

care plângeţi acum, pentru că voi veţi râde!  
 Ferice de voi când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî şi vor 

lepăda numele vostru ca ceva rău, din pricina Fiului omului! 
 Bucuraţi-vă în ziua aceea şi săltaţi de veselie, pentru că răsplata voastră este mare 

în cer; căci tot aşa făceau părinţii lor cu prorocii.  
 Dar vai de voi, bogaţilor, pentru că voi v-aţi primit aici mângâierea!  
 Vai de voi care sunteţi sătui acum! Pentru că voi veţi  flămânzi! Vai de voi care râdeţi 

acum, pentru că voi veţi plânge şi vă veţi tângui!  
Vai de voi când toţi oamenii vă vor grăi de bine!” 
În lucrarea sa fundamentală Etica Benedict Spinoza susţinea că „Dorinţa de a trîăi 

fericit sau bine este esenţa omului, este esenţa prin care omul caută să-şi menţină existenţa 
sa. Dar omul nu este un individ singuratic el trăieşte în lume, în natură şi anume înţelegerea 
acestui lucru devine esenţial”. Fericirea după B. Spinoza depinde de conştientizarea 
structurii lumii şi a locului pe care-l ocupă omul în această structură universală. Cunoscând 
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acest lucru omul poate deveni liber, şi anume libertatea omului este fundamentul fericirii 
umane. 

Fericirea, de fapt, este o stare sufletească a omului, care este determinată de o stare 
de armonie a omului cu sine însuşi şi cu lumea din jurul său. Aceasta este important pentru 
fiecare să înţeleagă, că fericirea depinde în mare măsură de el însuşi şi mai puţin de cei din 
jur. 

Aceste idealuri ale omului, binele şi fercirea, sunt categorii de bază a eticilor 
eudaimonice, însă în afara acestui tip de etică, mai există şi etici deontologice, care 
înaintează în prim plan idealul datoriei. 

Datoria. La general datoria înseamnă a avea ceva de întors, de înapoiat cuiva un 
lucru pe care l- ai împrumutat temporal. Dar ce o fi datoria morală? După cum am arătat 
anterior punctul iniţial de la care trebuie să pornim spre înţelegerea sensului şi conţinutului 
moralei este codul moral. În orişice cod moral sunt înscrise anumite cerinţe faţă de acei la 
care este adresat codul. Acestea sunt cerinţele societăţii faţă de membrii săi. Aceste cerinţe 
pot fi numite reguli, dar de fapt, ele au putere mult mai mare asupra acelora cărora sunt 
adresate, ele sunt declarate sub forma unor legi, pe care nu ai dreptul să le încalci. În 
cultura europeană, regulile morale vin sub forma poruncilor lui Dumnezeu. Acestea nu pot fi 
încălcate, nici sub o formă, pentru că ele sunt cuvântul lui Dumnezeu. Iar orişice creştin ştie 
cum au fost pedepsiţi Adam şi Eva pentru încălcarea cuvântului lui Dumnezeu. În Eclesiast 
Solmon spune în felul următor despre atitudinea omului faţă de poruncile lui Dumnezeu: 
„Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de 
inima ta şi plăcute ochilor tăi; dar să ştii că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la 
judecată ”. Adică, păzeşti poruncile lui Dumnezeu ori nu, este treaba ta, dar la sfârşit vei 
avea de răspuns pentru comportarea ta. Iar la sfârşitul Eclesiastului se face concluzia 
fundamentală a moralei: „ Să ascultăm dar încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de 
Dumnezeu şi păzeşte poruncile. Aceasta este datoria oricărui om”. Adică încălcarea legilor 
morale, aduce la pedeapsă. 

Dacă depăşim hotarele religiei care este ideologia tuturora şi vom intra în domeniul 
filosofiei şi al ştiinţei, vom vedea că legea include în sine anumite raporturi, şi anume 
raporturile de cauză şi efect, sau cauză şi consecinţă. În lege aceste raporturi nu sunt 
contingente, adică întâplătoare, ele sunt necesare. Deci dacă persistă cauza, numaidecât va 
urma efectul şi invers dacă avem efectul înseamnă că undeva este şi cauza. Regulile morale 
de fapt spun acelaşi lucru, dacă în societate se fură nu aştepta să fie bine, ori de exemplu, 
cum spune Buddha: răul făcut înmulţeşte răul. Legătura de necesitate între cauză şi efect în 
morală se reflectă în cerinţa de datorie. Această cerinţă exprimă următoarea chestie: dacă 
eşti o fiinţă raţională, să ştii, că dacă încalci regula morală, ori cum se spune în creştinsm 
porunca lui Dumnezeu, va fi rău în societatea în care trăieşti, iar tu ca fiinţă raţională eşti 
dator să respecţi regula morală pentru tine şi poprul tău, parte a căruia eşti şi tu. 

Înseamnă că în problema dartoriei morale în prim plan apare conştiinţa noastră, 
conştiinţa fiecărui individ luat în parte. Noi trebuie să înţelegem că îndeplinirea regulilor 
morale este o datorie a noastră. Însă aici este şi problema, că oamenii, adică individul luat 
în parte nu întotdeauna se identifică cu societatea din care face parte. De aceea, în morală 
întotdeauna se caută o autoritate, care ar fi în stare să impună indivizii să-şi realizeze 
datoria sa ca parte componentă a unui organism social. În cele mai multe cazuri această 
autoritate este o forţă supranaturală, aşa cum este în creştinism Dumnezeu. În secolul al 
XYIII- lea marele filosof german Immanuil Kant, analizând problema datoriei morale ajunge 
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la concluzia că autoritatea morală trebuie să fie conştiinţa fiecăruia. Astfel el înaintează 
ideea sa despre imperativul categoric: fă aşa ca maxima acţiunii tale să poată deveni lege 
pentru acţuiuniea fiecăruia. 

Deci dacă este să facem o concluzie despre datoria morală, atunci trebuie să spunem 
ca prin ea se exprimă adresarea moralei  la conştiinţa fiecăruia: este bine, este de datoria 
oamenilor să respecte regulile morale, astfel va fi mai bine pentru toţi. 

 

IX. Concluzii - datoria morală şi libertatea umană. 
Înţelegerea necesităţii face fiinţa umană liberă. Dar are loc acest fapt doar în cazul 

cănd personalitatea umană conştientizăză că datoria exprimă necesitatea. Anume cei ce au 
conştientizat necesitatea realizării datoriei morale şi au realizat-o într-adevăr au devenit 
personalităţi eminente ale omenirii, de exemplu Socrate, care nici chiar în faţa primejdiei de 
a muri, nu a vrut să încalce legile societăţii. Deci libertatea, care este şi ea un ideal al 
omului este determinată de conştiinţă. Anume o conştiinţă superioară, adică, acea care are 
înţelegerea raţioinală a regulelor morale: că respectarea şi realizarea regulilor care sunt 
înscrise în codurile morale face bine societăţii şi ţie însăţi şi respectarea lor de bună voie, 
dar nu prin impunere, teamă de ceva, de o careva instanţă (stat, forţă supranaturală, ocară, 
ruşine etc) te face liber în calitate de individ uman. Înseamnă că libertatea morală a 
individului este determinată de conştiinţa morală superioară a personalităţii umane. Eşti 
liber prin prin raţiunea ta. 
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I. Introducere 
În procesul de studii, un rol important pentru o învăţare eficientă îl are potrivirea 

metodelor de predare/ învăţare atât cu obiectivele educaţionale precum și cu finalităţile de 
studii. 

Metodele constituie ,,instrumente de prim rang în mâna profesorului” [1 p. 63] de 
cunoașterea și utilizarea metodelor adecvate și avansate depinde eficienţa muncii sale. 

În sens primar, lexemul metodă , derivat etimologic din grecescul methodos 
(odos=cale, drum, metha=spre, către), presupune drum spre, cale de urmat în vederea 
atingerii unui scop determinat sau o modalitate de cercetare, de cunoaștere a realităţii și de 
transformare a acesteia pe baza cunoașterii. În urma celor expuse, deducem că metodele de 
instruire își au originea în metodele de cercetare știinţifică. Cert este, că între metodele de 
elaborare a știinţei și cele de prezentare/expunere a faptelor demonstrate știinţific există o 
deosebire clară. Metodele ştiinţifice sunt utilizate pentru descoperirea adevărurilor, 
metodele de prezentare a știinţei comunică adevărurile deja elaborate, dar necunoscute 
pentru educabili. 

În sens praxiologic, metoda are înţelesul unui mod eficient de acţiune  și prin 
extensie, al unei modalităţi practice de lucru a profesorului cu studenţii, al unei tehnici de 
realizare a procesului de predare și de învăţare. Prin corelaţie , metoda se definește ca fiind 
o modalitate de a atinge anumite obiective instructiv- educative dinainte stabilite, prin 
intermediul căreia se transmit și se însușesc cunoștinţele, se formează priceperi și 
deprinderi. Astfel, profesorul  oferă posibilitatea educabililor să găsească ei înșiși calea 
proprie de urmat în vederea redescoperirii unor noi adevăruri, a elaborării de noi cunoștinţe 
și forme comportamentale, a găsirii unor răspunsuri problematice de învăţare cu care se 
confruntă. 
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Cunoscutul savant, prof.univ. Ioan Cerghit propune o gamă largă de metode spre a 
eficientiza procesul de studii. Printre acestea distingem:  
 Metode de comunicare orală. 

 Metode expozitive( afirmative); 
- Expunerea cu oponent; 
- Prelegerea-dezbatere (discuţie); 

 Metode interogative( conversative sau dialogate); 
 Metoda discuţiilor și dezbaterilor; 
 Metoda problematizării (instruirea prin problematizare); 

 Metode de comunicare bazate pe limbajul intern. Reflecţia personală. 
 Metode de comunicare scrisă. Tehnica lecturii. 
 Metode de explorare a realităţii (bazate pe contactul direct sau indirect cu 

realitatea). 
 Metode de explorare nemijlocită (directă a realităţii); 

- observaţia sistematică și independentă; 
- experimentul; 
- învăţarea  prin cercetarea documentelor și vestigiilor istorice; 

 Metode de explorare mijlocită (indirectă) a realităţii; 
- metode demonstrative (intuitive); 
-metode de modelare (model devices); 

 Metode bazate pe acţiune (operaţionale sau practice). 
 Metode bazate pe acţiunea reală (autentică); 

- Metoda exerciţiului ; 
- Metoda studiului de caz (metoda cazurilor); 
- Proiectul sau tema de cercetare-acţiune; 
- Metoda  lucrărilor practice; 

 Metode de stimulare (bazate pe acţiunea fictivă); 
- Metoda jocurilor; 
- Metoda dramatizării ( învăţarea prin dramatizare ); 
- Învăţarea prin simulatoare. 

În cadrul orelor de limbă străină – limbaj specializat recomandabile sunt pentru o învăţare 
eficientă metodele operaţionale sau practice. 
 

II. Metode bazate pe acţiune (operaţionale sau practice) 
În condiţiile  în care știinţa devine tot mai strâns legată de practică, învăţământul nu 

poate să rămână numai la teoretizări; el trebuie să determine aplicarea în mai multe moduri 
a cunoștinţelor teoretice în activităţi practice și să asigure astfel încheierea unui ciclu 
complet al procesualităţii învăţării. 

În ceea ce privește aceste metode, ele se întind pe o arie extrem de largă, de la 
metode care reprezintă o simplă exersare și aplicare a unor cunoștinţe și deprinderi 
executorii- la o largă și foarte nuanţată varietate de lucrări practice cu studiul de caz, 
elaborarea de proiecte, activităţi creative ( tehnice, știinţifice, literar- artistice etc.), care 
solicită căutări, determinări, alternative și experienţe personale ș.a. unele dintre acestea își 
găsesc o completare inedită în așa- zisele metode de simulare (bazate pe acţiunea simulate, 
fictivă-jocuri de roluri, învăţarea prin dramatizare, învăţarea pe simulatoare etc.) puse în 
slujba unei activităţi autentice. 



 Effective methods of teaching specialized terminology in foreign languages classes 69 

Journal of Social Sciences  March, 2019, Vol. II (1) 

Metoda exerciţiului formează deprinderi, obișnuinţe. Există convingerea că exersarea 
unei funcţii este condiţia dezvoltării ei și apariţiei altei funcţii, astfel, funcţia exerciţiului 
este de a contribui implicit la realizarea unor sarcini precum: 

adâncirea  înţelegerii noţiunilor, regulilor, principiilor și teoriilor învăţate prin 
aplicarea lor în situaţii variate; 
- consolidarea cunoștinţelor și deprinderilor însușite; 
- dezvoltarea operaţiilor mintale și constituirea lor în structuri operaţionale; 
- sporirea capacităţii operatorii a cunoștinţelor, priceperilor și deprinderilor, oferind 

posibilităţi de transfer productiv și eficient; 
- prevenirea uitării și evitarea tendinţelor de interferenţă; 
- dezvoltarea unor capacităţi și aptitudini intelectuale în cursul procesului de învăţare. 

Exerciţiul poate avea simultan un caracter reproductiv dar și unul productiv în sensul că 
generează noi forme de acţiune, atunci când ia înfăţișarea unor activităţi libere, creatoare. 
După funcţiile îndeplinite distingem exerciţii: introductive, de observaţie, de asociaţie, de 
exprimare concretă, repetitive, aplicative, de consolidare, de creaţie, etc. 

Metoda studiului de caz a apărut din necesitatea găsirii unor căi de apropiere a 
instruirii de modelul vieţii al activităţii practice sociale sau productive. Spre deosebire de 
alte metode tradiţionale, care oferă ,,cazuri fictive”, imaginate de profesor,  metoda 
studiului de caz mijlocește o confruntare directă cu o situaţie de viaţă autentică. Asemenea 
cazuri - problemă, luate drept exemple tipice sunt supuse unei analize sub toate aspectele, 
până ce studenţii vor ajunge la înţelegerea completă a problemei date și la soluţionarea ei 
prin adoptarea unor decizii optime. Studiul de caz servește ca suport al cunoașterii 
inductive, care trece de la premise particulare la dezvăluirea generalului, la formularea unor 
concluzii ( noţiuni, principii, legi etc. ),dar și invers, ca baza unei cunoașteri deductive de 
trecere de la general la particular, de concretizare a unei idei, a unor generalizări, de 
aplicare a cunoștinţelor sau deprinderilor însușite la situaţii sau probleme noi. 

În acest fel, viitorii absolvenţi au formate deprinderi de a întreprinde o analiză, a 
imagina alternative de soluţionare a unei situaţii care necesită luarea de măsuri eficiente, 
adoptarea unor decizii optime. Sunt capabili să argumenteze soluţiile și deciziile 
preconizate prin raportare la cunoștinţele, principiile, legile și teoriile învăţate deja. În 
asemenea împrejurări studiul de caz se poate îmbina cu metoda jocului simulativ și cu metoda 
dezbaterii în grup. 

 

III. Proiectul sau tema de cercetare-acţiune  
Iniţiată de către J. Dewey,  tema de cercetare-acţiune (proiect)  a fost fundamentată pe 

principiul învăţării prin acţiunea practică, cu finalitate reală, de altfel, metoda proiectelor 
susţinută de W. Kilpatrick, reprezenta un mod mai cuprinzător de organizare a procesului de 
învăţământ după care materia de studiu era împărţită într-un  ,,ansamblu de proiecte, 
apropiate centrelor de interes” [2 p. 87]. 

În perspectivă modernă, spre deosebire de studiul de caz, proiectul- tema de 
cercetare-devine concomitent și acţiune de cercetare, și acţiune practică. Studentul se 
deprinde să înveţe și din cercetare și din activitatea practică. În ce privește  organizarea 
proiectelor, accentul trebuie să cadă pe stimularea efortului propriu al studenţilor, pe 
încurajarea iniţiativei, oferind acestora cât mai multă libertate de rezolvare a problemelor, 
alegerea metodelor și a tehnicilor de lucru în vederea realizării subiectului propus. În acest 
caz, studenţii se simt responsabili pentru efectuarea cu succes a proiectelor. 
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IV. Metode de simulare (bazate pe acţiunea fictivă). 
La baza metodei de simulare stă analogia sprijinită pe analiza riguroasă a faptelor. 

Implicarea cât mai directă a participanţilor (studenţi ) în situaţii și circumstanţe simulate 
poate lua forme variate pornind de la simulare, învăţarea prin dramatizare, învăţarea pe 
simulatoare, etc., până se ajunge la asumarea și exersarea unor roluri reale, nesimulate, 
cum ar fi: jocul de roluri cu studiul de caz și dezbaterea în grup. Noţiunea de joc poate fi 
caracterizată drept ,,spontaneitate originală” [3 p. 195]; fără utilitate imediată, generatoare 
de distracţii, de sentimente de satisfacţie și bucurie. Cercetările din domeniu au constatat că 
se determină un transfer de energie, de motivaţie funcţională dinspre jocul propriu-zis spre 
activitatea de învăţare; se asociază un interes imediat și puternic specific jocului, unor 
obiective de învăţare existând posibilitatea ca acţiunea distractivă să se transforme întru-un 
important factor de exersare (de antrenament, de însușire a unor modele comportamentale). 
Profesorului i se cere să dea dovadă de multă abilitate în dirijarea activităţilor. Metoda 
jocurilor valorifică avantajele dinamicii în grup, interdependenţele și spiritul de cooperare, 
participarea efectivă și totală la joc, angajează atât studenţii timizi cât și pe cei slabi, 
stimulează curentul de influenţe reciproce, ceea ce duce la creșterea gradului de coeziune 
în colectivul grupei precum și la dobândirea unor comportamente legate de îndeplinirea 
unor funcţii sau responsabilităţi socio-profesionale. 

 

Concluzii 
Există diferite tipuri de metode de predare/învăţare care pot fi aplicate de un 

profesor modern. Această diversitate poate fi clasificată în 3 grupuri mari: metode frontale 
de instruire, metode individuale de învăţare și metode de învăţare în grup. Metodele de 
predare depind de un număr mare de factori, inclusiv de natura finalităţilor de studii, de 
caracteristicile studenţilor și de preferinţele cadrelor didactice implicate. Metodele de 
predare trebuie potrivite atât cu obiectivele educaţionale precum și cu finalităţile de studii 
pentru a asigura o învăţare eficientă. 
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Abstract. Modality as a major exponent of interpersonal relations has been extensively 
studied. It is mostly studied in a highly individual centered view that individual speakers 
and their relations to one another are central, and social relations are built up through the 
linguistic interactions of speakers. In most cases, a modal verb expresses the speaker’s or 
the author’s attitude at the time of speaking. So, it is very necessary that we learn the 
meaning of the modal verbs in certain contexts. This paper aims at explaining difficulties 
involved in the treatment of modals by presenting meaning-definitions through paraphrases 
which take underlying culture-based assumptions into account. Special focus will be given 
to various meanings and uses of two modals „must” and „can” based on the examples taken 
from different presidential inaugural addresses. 
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 Modalitatea este una dintre cele mai complexe şi mai confuze categorii, a cărei 
abordare s-a făcut în lingvistica actuală din diverse perspective (semantică, sintactică, 
pragmatică etc.) în 
vederea definirii conceptului respectiv în plan general lingvistic sau cu aplicare la o limbă 
anumită. Multiple faţete ale acestei categorii permit o interpretare poliaspectuală şi, 
desigur, presupun o discuţie în contradictoriu, pornind de la aspectul filozofic, logic, 
ontologic până la cel lingvistic. Pare adevărată afirmaţia că acest concept este unul dintre 
cele mai actuale [1], având în vedere implicaţia lingvistică a fenomenului şi numeroasele 
studii care au tratat subiectul în cele mai diverse limbi. 
 Sintetizând teoriile expuse pe paginile literaturii de specialitate cu privire la 
categoria modalităţii, putem constata o pluralitate de opinii. Modalitatea este interpretată 
în dependenţă de conţinutul şi mijloacele de actualizare, diferite de la o limbă la alta, drept 
o categorie gramaticală, sintactică, lexico-gramaticală, semantică, funcţional-semantică, 
semantico-pragmatică ş. a. [2]. 
 Modalitatea este văzută ca „relaţie dintre locutor şi enunţ” [3], idee împărtăşită şi de 
autorii Gramaticii Limbii Române (GALR)  şi concepută drept „raportul locutorului la un 
conţinut propoziţional” [4]. Aceștia apreciază modalitatea drept o categorie semantică, 
parţial gramaticalizată, stabilindu-se trei tipuri de modalitate: epistemică, deontică şi 
apreciativă, spre deosebire de alte orientări care includ şi modalitatea alethică de inspiraţie 
logică [4]. P. Gherasim o vede ca „manifestare explicită a opţiunii vorbitorului” [5]. 
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Modalitatea mai este interpretată şi ca „raportare la realitate” [6] sau ca „raportare a 
vorbitorului la cele exprimate, racordate la realitate” [7-8]. În această ordine de idei, 
consemnăm şi faptul că se face distincţie între modalitate şi pseudomodalitate „dinamică”, 
ce presupune prezenţa relaţiilor obiective privitoare la conţinutul referenţial [4]. 
 Această detaliere fugitivă am făcut-o din considerentele unei evidenţieri a 
caracterului universal al categoriei modalităţii, proprie limbilor în general, dar cu mijloace 
specifice de actualizare pentru fiecare idiom în parte. Modalitatea este una dintre 
categoriile cele mai importante fără de care comunicarea interumană ar fi incoloră. La 
nivelul enunţului, tipologia vastă a sensurilor modalităţii, reclamând gama de stări 
intelectuale şi afective ale subiectului vorbitor, poate fi actualizată/exteriorizată printr-o 
varietate largă a mijloacelor de expresie. În limba română aceste mijloace sunt de mai 
multe tipuri: lexicale [9] gramaticale, lexico-gramaticale, şi prozodice [4].  

Semiauxiliarele modale sau, mai recent, verbe modale / modalizatori verbali / operatori 
modali [4] constituie mijloace de marcare a atitudinii subiective a locutorului faţă de 
realitatea descrisă prin limbaj. Ele prezintă particularităţi gramaticale specifice prin 
pierderea independenţei funcţionale drept consecinţă a atenuării unor caracteristici 
categoriale, fapt care a condus şi la mutaţii pragmatice: vorbitorul poate privi realizarea 
unei acţiuni ca posibilă, necesară, dorită, permisă, aparentă, îşi poate asuma o obligaţie, 
poate reda capacitatea sau intenţia realizării acţiunii ş. a. 

Termenul preferat de majoritatea cercetătorilor care şi-a cucerit o poziţie mai stabilă 
nu numai în literatura de specialitate, ci şi în gramatici este cel de semiauxiliar, remarcă C. 
Dimitriu [10]. Întrucât aceste verbe ocupă o poziţie intermediară dintre auxiliarele propriu-
zise şi verbele predicative, termenul de semiauxiliar este în măsură să acopere realitatea 
lingvistică dată. 
 A fost promovat şi termenul de operator modal, propus de E. Vasiliu [apud 11], preluat 
şi aplicat la predicatul verbal compus de M. Borchin [ibidem], ca mai târziu să fie utilizat şi 
în GALR [4]. 
 Ambii termeni acoperă realitatea vizată, atât cel de semiauxiliar modal, cât şi cel de 
operator modal. Considerăm, în virtutea tradiţiei, că este mai acceptabilă denumirea de 
semiauxiliare modale pe care o vom promova în continuare. 

Particularităţile sintactice ale acestor semiauxiliare au generat discuţii contradictorii, 
problema rămânând încă în actualitate prin complexitatea ei şi prin maniera de a interpreta 
faptele de limbă. Aceste controverse ţin de aprecierea funcţionalităţii lor ca mijloace 
lexicale sau lexicogramaticale de redare a modalităţii. Nu este stabilit un inventar concret 
al acestor verbe, numărul lor variind de la un cercetător la altul. 

Lingviştii autohtoni au recunoscut caracterul nepredicativ unui număr mult mai mare 
de verbe, spre deosebire de opiniile unor cercetători, considerându-le semiauxiliare de 
modalitate. Astfel, S. Berejan, vorbind despre îmbinările infinitivale, atestă 43 de verbe „cu 
caracter modal", pe care le distribuie în cinci grupe tematice [12]. O contribuţie importantă 
la studiul semiauxiliarelor de modalitate este aceea a prof. A. Ciobanu, care atestă în limba 
română actuală 60 de verbe pe care le repartizează în 11 grupe tematice în funcţie de 
sensul exprimat posibilitatea, necesitatea, dorinţa, capacitatea, încercarea, nesiguranţa, 
simularea, confirmarea, îndrăzneala, preferinţa, permisiunea [13]. În studiul său despre 
infinitiv, I. Diaconescu indică aproximativ 34 de verbe din limba cronicarilor, care se supun 
distribuţiei verb + a + infinitiv, dar consideră infinitivul din îmbinările date cu funcţie de 
subiect sau complement direct [14]. 
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S. Berejan relata că varianta de clasificare propusă „nu are nimic rigid şi absolut", 
multe din verbele atestate necesitând grupări suplimentare [12], chestiune care  constituie 
subiectul preocupărilor dintre cele mai recente a cercetătoarei  E. Zgârcibabă [15]. Astfel, 
cercetătoarea a delimitat circa 110 verbe, pe care le-a clasificat după principiul logico-
semantic în 7 grupe tematice sau microcâmpuri semantico-funcţionale.   

Aceste oscilaţii în stabilirea configuraţiei subclasei semiauxiliarelor de modalitate i-
au obligat pe cercetătorii de mai târziu ai acestui fenomen lingvistic să precizeze criteriile 
în baza cărora poate fi demonstrat caracterul de semiauxiliar modal “trăsăturile lexico-
gramaticale care fac posibilă delimitarea acestei clase verbale, trăsături care să faciliteze 
formularea conceptului de semiauxiliaritate” [16]. De exemplu, pe baza următoarelor criterii: 
a) calitatea de verb de opinie/atitudine; b) calitatea de indicator a cel puţin unei valori 
modale de referinţă; c) asocierea cu un verb la moduri nepersonale sau la conjunctiv 
echivalent cu infinitivul/participiul; d) calitatea de component al unui predicat verbal 
compus; e) calitatea de marcator al unor modalităţi de re.  

Menţionăm că consideraţiile de factură semantică a semiauxiliarelor modale depind 
în mare măsură de datele de natură pragmatică  cu care ajung deseori la 
consubstanţialitate. Pentru imaginea modernă a investigaţiilor semantice este ilustrativ 
modelul de analiză avansat de B. Pottier [17],  model care reprezintă o sinteză de direcţii 
din care se exercită presiuni asupra unei micro sau macro unităţi semantice. În principal, 
acestea sunt: a) de interes lingvistic (contextul); b) de interes pragmatic (situaţionalul, 
intenţionalul și cognitivul). 

 

Figura 1. Modelul de analiză semantică după B. Pottier. 

Preluarea strictă a acestui model ar crea falsa impresie că interesul lingvistic se 
manifestă pe o porţiune mai îngustă din conjunctura în care se înfiripă sensul semantic în 
comparaţie cu interesul pragmatic. În realitate, faptele colaterale antrenate în descripţia de 
sens semantic sunt suprapuse într-un context lingvistic de amploare variabilă care cuprinde 
date subsumabile unei situaţii de discurs (situaţionalul, cognitivul, intenţionalul) abordate 
prioritar de pragmatică. 
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Situaţia de discurs (sau situaţia de comunicare) constituie ansamblul de circumstanţe în care 
se realizează enunţarea. Situaţia de discurs înglobează cadrul fizic și social în care se 
produce enunţarea, imaginea pe care interlocutorii o au despre ea, ... evenimentele care au 
precedat enunţarea, ...identitatea interlocutorilor, ideea pe care fiecare dintre ei și-o face 
despre celălalt (inclusiv reprezentarea pe care fiecare dintre ei o are cu privire la ce 
gândește celălalt despre el.) 
 Prezentarea datelor esenţiale din configuraţia situaţiei de discurs este benefică 
pentru complexarea analizei semantice în cazul microunităţilor semantice pe care le 
generează semiauxiliarele. O dezvoltare pragmatică a investigaţiei sensului ajută la 
alegerea variantei optime în prezentarea lui structurală, mai ales în situaţiile în care, din 
cauza polisemiei elementelor sintagmatice, se pune problema opţiunii pentru una din 
posibilele variante de sens.  

În timp ce adverbele de modalitate sunt în general monosemantice, toate 
semiauxiliarele de modalitate indică mai mult de un sens modal. Nu se poate pune  însă 
semnul egalităţii între potenţialul expresiv al semiauxiliarelor de modalitate. Numărul 
sensurilor din pletora semantică  a unui semiauxiliar este direct proporţional cu frecvenţa 
acestuia în uzul  lingvistic. Prin urmare, cele mai frecvente semiauxiliare  - a putea și  a 
trebui – dezvoltă și cele mai multe sensuri în spaţiul modalităţii.  

Pentru a demonstra caracterul dual al acestor semiauxiliare de modalitate considerăm 
oportună referinţa la discursurile de învestitură ale președinţilor B. Obama, T. Băsescu și V. 
Voronin, care vor fi abreviate în continuare, în funcţie de numele autorilor, ca  B.O., T.B. și 
V.V. Opţiunea pentru cei trei președinţi este aleatorie, fiind determinată de accesul liber la 
mesajele lor, pe internet. În același timp, am ales mesaje prezidenţiale cu autori diferiţi în 
ideea de a decela atât elementele recurente, cât și cele variabile. 
 Sensurile semiauxiliarului de modalitate a putea  
Semiauxiliarul a putea, la forma afirmativă și negativă, are multiple valenţe semantice 
modale: 

‐ ca modalizator alethic indică: 
 valoarea modală <posibil>: 

„Dacă politicenii nu vor explica cetăţenilor care sunt costurile procesului de integrare, el 
se poate transforma într-un eșec. (T. B.) 

 valoarea modală <imposibil>: 

Nu putem sa vorbim de integrarea, cu demnitate, in Uniunea Europeana fără să nu 
rezolvăm problemele majore ale României: corupţia şi sărăcia. (T. B) 

- sensul modal /capabil/, derivate din valoarea modală <posibil>: 

Mereu și mereu acești bărbaţi și femei au luptat, s-au sacrificat și au muncit până ce li s-
au jupit palmele pentru ca noi să putem avea o viaţa mai bună. (B. O.) 

‐ sensul modal /incapabil/, derivate din valoarea modală <imposibil>: 

Astăzi vă spun că provocările cu care ne confruntăm sunt reale. Sunt grave și numeroase. 
Nu vor putea fi învinse cu ușurinţă sau în scurt timp. (B. O.) 
Lozincile, chiar dacă sunt deosebit de progresiste, nu pot asigura nimic. (V. V.) 

‐ ca modalizator epistemic exprimă:  
 valoarea modală <probabil>: 
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Provocările noastre poate că sunt noi. Instrumentele cu care le vom învinge poate că sunt 
noi. (B. O.) 

[…] și motiv pentru care un bărbat al cărui părinte acum mai puţin de șaizeci de ani 
ar fi putut fi refuzat să fie servit întru-un restaurant […]. (B. O.) 

 valoarea modală <cert>: 

[…] vă spunem acum că spiritul nostru este mai puternic și nu poate fi frânt; nu ne 
veţi supraveţui și vă vom învinge. (B. O.) 

‐ ca modalizator deontic redă: 
 valoarea modală <permis>: 

              Acesta este sensul libertăţii noastre și al credoului nostru – motiv pentru care bărbaţi, 
femei și copii de toate rasele și de toate credinţele se pot uni întru sărbătoare în acest magnific 
mall, și motiv pentru care un bărbat al cărui părinte acum mai puţin de șaizeci de ani  ar fi putut 
fi refuzat să fie servit într-un restaurant poate să stea în faţa dumneavoastră și să depună 
jurământul sacru. (B. O.) 

 valoarea modală <interzis>: 
Realizarea acestui scop nu poate fi amânată. (V. V.) 

Din exemplele date până acum reiese complexitatea structurii semantice a 
semiauxiliarului de modalitate a putea, implicat în deservirea tuturor tipurilor de modalităţi 
logico-lingvistice. Datorită posibilităţii de departajare a principalelor sensuri dezvoltate în 
context lingvistic de a putea  și de corelare funcţională a acestui verb cu câmpuri modale 
distincte, se pot delimita, artificial mai multe subtipuri ale verbului a putea – notate cu 
indici, corespunzătoare tipurilor de modalităţi pe care le exprimă: 

‐ a putea1 – corespunzător modalităţilor alethice și valorii fundamentale <posibil>; 
‐ a putea2 – corespunzător modalităţilor epistemice și valorii fundamentale  și 

valorii fundamentale <probabil>;  
‐ a putea3 – corespunzător modalităţilor deontice și valorii fundamentale  

<permis>. 

Între aceste trei subtipuri, care reprezintă sectoarele de expresivitate modală ale 
semiauxiliarului, se menţin legături semantice specifice oricărui cuvânt polisemantic, 
întrucât toate sensurile actualizate de a putea derivă direct sau indirect din semul nucleic 
<posibil>, definitoriu pentru a putea1.  

Sensurile semiauxiliarului de modalitate a trebui: 
La rândul său, semiauxiliarul de modalitate a trebui se remarcă prin numărul ridicat de 

valenţe semantice modale. Acesta exprimă: 
‐ ca modalizator alethic: 

 valoarea modală <necesar> : 

Anume de aceea astăzi noi trebuie să conștientizăm că în faţa statutului stă o sarcină extrem de 
dificilă și, totodată extrem de importantă. (V. V.) 
Așa a fost și în trecut. Și așa trebuie să fie și pentru generaţia de americani din prezent. (B. O.) 

 valoarea modală  <non-cecesară>: 

Astăzi democraţia semnifică pentru popor nedreptate şi cinism, în cel mai bun caz, libertatea de 
a alege între două rele. Cuvântul “lege” a devenit sinonim cu “corupţie”, “reformă” -cu “stagnare”, 
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“sărăcie” şi “nenorocire”. Ca rezultat, comunitatea Internaţională ne consideră cea mai coruptă 
ţară din Europa, cea mai săracă din CSI. Şi nu trebuie să dăm vina pe Vestul democratic sau pe 
Rusia contemporană! (V. V.) 

‐ ca modalizator epistemic cu valoarea modală <probabil> și valoarea modală 
<cert>, nu s-au întâlnit în discursurile analizate.  

‐ ca modalizator deontic : 
 valoarea modală <obligatoriu>: 

Întreprinzătorul nostru s-a format în condiţii de luptă inegală cu statul. Astăzi statul trebuie să-şi 
achite datoriile faţă de acesta. Asigurat de reţeaua sa de misiuni şi reprezentanţe diplomatice, 
statul trebuie să-şi asume rolul de agent principal în prezentarea producţiei moldoveneşti pe 
pieţele externe. (V. V.) 

Preşedinţia, Parlamentul, Guvernul, puterea judecătorească trebuie odată şi pentru totdeauna să 
iasă din cadrul intereselor de grup, de castă sau de partid. Constituţia Republicii Moldova trebuie 
să devină unicul suport eficient şi acceptat pe care trebuie să se fundamenteze colaborarea 
puterilor în stat, şi nu doar declarativ, ci de facto. (V. V.) 

Nu voi accepta nici un amestec al politicului în instituţiile statului care trebuie să acţioneze 
conform Constituţiei și legilor statului. Ele trebuie imediat depolitizate și puse în slujba 
cetăţeanului. Conducătorii acestor instituţii trebuie să știe că schimbarea puterii nu înseamnă că 
se schimbă stăpânii. (T. B.) 
[…] nu putem să nu credem că ura veche se va stinge într-o zi, că linia care separă etniile se va 
topi curând, că pe măsură ce lumea devine tot mai mică, umanitatea noastră comună se va 
dezvălui curând, iar America trebuie să-și joace rolul de inauguratoare a noii ere de pace. (B. O.) 

 sensul modal /recomandabil/, derivat din valoarea modală 
<obligatoriu>: 

Statul contemporan trebuie să exprime în egală măsură interesele tuturor membrilor societăţii. 
Statul contemporan trebuie să creeze condiţii pentru armonia acestor interese, să găsească 
compromisuri, să garanteze egalitatea tuturor în faţa legii. Anume un astfel de stat va câştiga 
stima şi încrederea poporului, anume aşa scopuri vor coincide cu interesele de perspectivă ale 
vecinilor noştri geopolitici şi ale comunităţii internaţionale.(V. V.) 
Apartenenţa la un partid politic sau altul nu trebuie să ne împiedice să lucrăm împreună pentru 
cetăţenii care ne-au investit cu putere și, în egală măsură, cu responsabilitate. (T. B.) 
Pentru că lumea s-a schimbat, și noi trebuie să ne schimbăm odată cu ea. (B. O.) 

Evaluând aportul semantic al semiauxiliarului de modalitate a trebui în sfera 
modalităţii în același mod în care am apreciat sensurile modale ale verbului a putea, vom  
remarca și potenţialul său polisemantic determinat de nuanţarea sensurilor de bază 
<necesar> și <obligatoriu>, sensuri care îi asigură funcţionalitatea în trei tipuri logico-
lingvistice de modalităţi. În consecinţă distingem trei subtipuri semantice ale 
semiauxiliarului  a trebui: 

‐ a trebui1 – corepunzător modalităţilor alethice și semului fundamental <necesar>; 
‐ a trebui2- corespunzător modalităţilor epistemice și semului fundamental <probabil>; 
‐ a trebui3- corespunzător modalităţilor deontice și semului fundamental <obligatoriu>. 
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Sensul modal, rezumat la indicarea unei valori care aparţine unui anumit tip de 
modalitate sau a unui sens modal derivat din aceasta, se determină contextual și explică 
incapacitatea semiauxiliarelor de modalitate de a forma singure predicatul unei propoziţii. 
Ca verbe nepredicative, semiauxiliarele au doar funcţia de formant predicativ, dependent de 
asocierea cu un verb plin, din punct de vedere semantic, în structura unui predicat. Prin 
urmare, în combinaţie cu un verb la moduri nepersonale sau cu un conjunctiv, 
semiauxiliarele de modalitate, ca și cele de aspect, formează un tip analitic de predicat, 
pentru care gramatica actuală folosește fie termenul de predicat verbal nominal compus, fie 
denumirea de predicat complex cu operator modal.  

În general, în niciunul din contextele de ocurenţă specifice, semiauxiliarele nu se pot 
echivala cu un verb predicativ “plin” din punct de vedere semantic, ci doar cu 
adverbe/locuţiuni adverbiale, cu expresii verbale impersonale sau cu alte semiauxiliare de 
modalitate/verbe cu sens modal: 

‐ a putea1 – este sinonim cu adverbele de modalitate posibil, imposibil,  cu 
locuţiunile adverbiale cu putinţă, cu neputinţă, cu expresiile verbale a fi posibil, a fi 
capabil, a fi în stare (să) etc. 

‐ a putea2 – este sinonim cu adverbele de modalitate probabil, incert, sau cu 
expresia verbală e incert și poate fi echivalat funcţional cu modul prezumtiv etc. 

‐ a putea3 – este sinonim cu expresiile verbale impresonale  a fi permis, a fi interzis, 
a fi recomandabil, sau cu verbele cu sens modal a permite, a interzice etc. 

‐ a trebui1 – este sinonim cu expresia verbală a fi necesar, cu locuţiunea verbală cu 
sens modal a fi nevoie (să) etc. 

‐ a trebui2 – este sinonim cu semiauxiliarul a putea2, cu adverbele de modalitate 
probabil, cert, incert  și poate fi echivalat funcţional cu modul prezumtiv, 

a trebui3 – este sinonim cu adverbele obligatoriu, interzis, cu expresiile verbale a fi 
obligatoriu, a fi recomandabil, a fi interzis, cu semiauxiliarele  a fi și a avea  și poate fi 
echivalat funcţional cu modul imperativ.  
În loc de concluzii 
 Complementaritatea între modalităţi nu se manifestă doar prin faptul că ordinea 

tradiţională a combinaţiilor modale este modalitatea epistemică urmată de cea deontică, ci 
şi prin polisemia şi ambiguitatea unor expresii modale sau semiauxiliare modale analizate 
care pot fi interpretate atât în sens epistemic, cât şi deontic. 

Prin urmare, se poate constata că ambele modalităţi prezintă atât trăsături comune 
cât şi diferenţe. Printre trăsăturile comune menţionăm apartenenţa modalizatorilor la 
aceleaşi categorii gramaticale şi folosirea acestora atât în contexte epistemice, cât şi 
deontice, cum este cazul semiauxiliarelor modale a putea, a trebui. Acestea pot semnifica 
necesitate şi posibilitate, atât dintr-o perspectivă subiectivă, bazată pe inferenţe, cât şi 
dintr-o perspectivă autoritară, în stare să stabilească regulamente.  

Studiul efectuat asupra acestui tip de discurs, ni-a permis să observăm predominanţa 
expresiilor modale deontice în comparaţie cu cele epistemice. Întrucât discursurile politice 
urmăresc în linii generale să-i convingă pe receptori şi să-i determine să acţioneze într-un 
anumit fel, de exemplu, prin votarea unui anumit partid politic, era firesc de aşteptat ca 
modalitatea deontică să fie întrebuinţată mai frecvent decât cea epistemică. Astfel, în 
discursul politic, modalitatea orientată spre interlocutor, care nu afectează nivelul de 
adevăr al frazei, ci care implică realizarea acţiunii prezentate în aceasta, prevalează asupra 
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modalităţii orientate spre vorbitor, prin care acesta îşi manifestă gradul de implicare, de 
responsabilizare faţă de adevărul conţinut în mesaj.  

Sensul modal, rezumat la indicarea unei valori aparţinătoare unui anumit tip de 
modalitate sau a unui sens modal derivat din aceasta, se determină, de regulă, contextual și 
motivează incapacitatea semiauxiliarelor modale de a forma singure predicatul unei 
propoziţii. Ca verbe nepredicative, semiauxiliarele au doar funcţia de formant predicativ, 
dependent de asocierea cu un verb plin, din punct de vedere semantic, în structura unui 
predicat.  

Chiar dacă se consideră că doar contextul poate să definească sensul unui cuvânt, 
uneori acesta este insuficient pentru a discerne tipul de modalitate căruia aparţine o 
anumită expresie, întrucât contextul nu este un dat invariabil, ci o construcţie continuă la 
care participă şi ascultătorul prin capacitatea de a infera şi de a interpreta.   
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Abstract. The biggest problem for many small and medium-sized enterprises (SMEs) is not 
the idea or the product they provide, nor the customers, but the market demand for their 
products / services. The very high prices of the logistics operating conditions of SMEs are 
decisive for the survival of a small business. Business Incubators (BI) come in response to 
the needs of the SME sector in the core business milestones, such as initiating and 
penetrating the market. BI aims to ensure that its captivity has a positive effect on the 
problems of work placement and ensuring a decent living for the population of a territory, a 
community. BI are part of a strategic framework of economic development of the Republic 
of Moldova, especially of the rural regions. The main purpose of this article is to develop 
the concept of BI as a logistical support of the SME sector in terms of network development 
as well as to improve the efficiency of their activity in the Clusters. 

 

Keywords: SME sector, development strategy, business incubator, business concentration, 
incubator network, logistic support, small business efficiency, public actors, cluster. 

 
Introduction 
Every business, in the development process over time, goes through the folowing 

periods: initiation, maturity, development, stagnation and decline. Throughout these 
periods, the business is always sensitive and is a subject to distortions and risks that could 
cause disappearances. 

Using a Business Incubator is a scientific and logic form of protectiong business 
growth rather than maturing. Statistics show that businesses starting out in Technology 
Incubators and in Business Incubators (BI) are more likely to survive in market conditions in 
the first 5 years than those starting out of BI. 

The formal concept of BI has origin in the USA, in 1959. The BI concept is taken from 
English – Business Incubator, and was perceived as an institution that aims to create a 
favorable, sustainable environment for newly created and innovative companies with 
development potential. The US Small Business Administration in the early 2000’s has 
confirmed that between 50% and 80% of newly established firms are bankrupt in their first 
5 years of activity. Instead, about 87% of incubated firms (start-ups) survive over 5 years. 
Since the 1980’s, the economic category of BI has enjoyed a great interest from those who 
have been involved in planning, legislation, and small business development. Special 
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structures and strategies have been explored and created to enable enterprises to start, 
survive and develop. This is how the Business Incubator concept emerged. 
 

1. Methodological Concepts of the BI Essentials, Creation Steps and Key Factors of 
Success 

The notion of "Incubator de Afaceri" was taken in Romanian exactly as in English - 
"Business Incubator", the meaning of these words closely corresponds perfectly to the 
English phrase. 

We have to say, first of all, that it is an economic notion of the market economy and 
the free initiative, which in the developed countries crystallized 30 years ago and improved 
both theoretically, conceptually and practically, becoming model of organization and 
operation of small and medium business. 

We describe the views of recognized scientists in the field. 
In the opinion of economists D. Kuratko and La Follette, "The Business Incubator 

provides an effective link between talent, technology, capital and know-how to raise 
entrepreneurial skills and accelerate the development of new companies" [1]. 

US economist C. Campbell believes that "BI are institutions designed to meet market 
challenges such as unfair access to information and capital, and lack of focused business 
advice needed for new small businesses" [2]. 

A similar definition is presented by American economists Allen and McCluskey: "BI is a 
facility that provides adequate space, office services and business development assistance 
in an environment that contributes to the creation, survival and growth of a new business" 
[3] . 

According to the Romanian economist S. Dragomirescu "The conventional definition of 
incubators stems from what they represent: facilities offered to small businesses who are 
the tenants of these incubators; Providing entrepreneurs with both services and access to 
specialized management; consulting services are also available to them. Incubators may be 
placed in one or more arranged buildings, but they may also be "wall-hung" incubators that 
provide only occasional consultations and services "[4]. Another business-incubator 
specialist, R. Petree, mentions that "BI is a facility that provides favorable controlled 
conditions to support new business growth" [5]. In the opinion of renowned economists, 
namely R. Lalkaka and J. Bishop, "BI is defined as an organizational system in which 
activities are coordinated in order to protect new firms and facilitate their development" [6]. 
American economist J. Kmetz believes that "A modern BI is a combination of physical space 
and facilities, entrepreneurial ideas, administrative support, all together aiming at 
contributing to the development of new companies at the initial stage" [7]. Scholar A. Duff 
recognizes that "The BI is an organization that provides a range of business development 
services and access to a small space on flexible terms to meet the needs of new firms" 
[8].As we can see from the above, in most cases the definitions coincide. This is also 
confirmed by the European Commission's definition.  

As defined by the European Commission, "BI is a place where newly created 
businesses are concentrated in a limited space. The purpose of incubators is to increase the 
growth and survival time of these businesses, providing them with modular spaces with 
common services (telecopiers, computers), and a commitment to provide specific services.  

The focus is essentially on local development and job creation. Technological 
guidance is often left at a secondary level" [9]. Some of the definitions focus on the purpose 
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of BI and describe them as tools to provide them with some combination of resources 
needed to develop new businesses and / or increase them to a certain level of maturity and 
as local institutions based on encouraging and supporting the development of new 
business. 

Thus, the US National Business Incubators Association (USNBIA) formulates the 
essence of IA seen as a managerial tool, namely: "BI is an instrument of economic 
development created to accelerate the growth and success of entrepreneurial companies 
through the support of business with resources and services.  

The main objective of an BI is to produce successful firms that will leave the program 
financially viable "[10]. Hackett & Dilts cited many definitions in the literature that reflect 
different visions and directions.  

They also cited other definitions that "focus on entrepreneurial aspects of business 
incubators that explain motivation in incubator development as a desire to encourage 
entrepreneurship and therefore contribute to economic development where it highlighted 
the innovation in their ability to help entrepreneurs in the development of new firms "[11]. 

The economist N. Titică mentions that "BI is an institution that aims to create a 
favorable, sustainable environment for newly established and innovative companies with 
development potential" [12].  

The economist A. Braguţa writes: "The general acceptance of the notion of BI consists 
in defining such an institution as a local or regional partnership structure that offers small 
and medium enterprises a complex range of services in advantageous conditions, being 
mainly focused , on the introduction of innovative processes in industry and services for 
industry "[13]. 

The economist I. Banari believes that "the BI is a special structure designed to support 
and develop small businesses that are newly formed" [14]. 

Another definition of the BI was presented by Hackett and Dilts: "A business incubator 
is an office space that provides its tenants with a strategic, value added, monitoring and 
business assistance system.  

This system controls and binds resources with the objective of facilitating the 
development of the new business of lessees, at the same time, taking into account the cost 
of their potential failure "[11].  

Another definition is reflected by the scientist L. Bugaian, namely: "BI is a building 
dedicated to SMEs in order to develop a comprehensive support program that includes: 
guidance / guidance, networking activities, administrative support. Incubation is a 
comprehensive assistant program for business initiation and development "[15]. 

According to the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
and the Entrepreneurship and Enterprise Development Forum (FEED), BI are defined as 
areas for new businesses that provide premises, infrastructure and a clear set of services 
and utilities for capacity building of running the business during one year of development. 
[16,17]. 

In the authors' opinion, before defining the BI as an economic category, it is important 
to reflect the IA founders in the countries of Southeast Europe and the CIS, Table 1. 

As we can see from Table 1, in most cases the actors forming the BI structure are: 
1. Local authorities; 
2. Government agencies; 
3. Research and academic centers 
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Table 1  
BI Founders in Southeastern Europe and CIS countries, 2006 
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Local authorities + + + + + + + + + +
Government agencies + + + +  + +
Research and academic centers + + + + + +
Universities and research institutions + + + + + + + + +
Entrepreneurship + + +   
Private business + + + + + + 
Non-governmental organizations + + +   +
Chambers of commerce and industry + + + + 
Business Associations + + +   +
Banks and financial institutions + +  + 
Business and Innovation Centers + + 

Source: [18]  
 

4. Private business; 
5. Universities and research institutions. 
Synthesizing the above-mentioned definitions we can conclude that BI are structures 

designed to support the development of businesses at the beginning of activity, namely: 
- The BI provides the effective link between talent, technology, capital and know-

how to raise entrepreneurial skills and accelerate the development of new companies. 
- The BI is an institution created for the SME sector to meet the challenges of the 

market. 
- BI is a place where newly created businesses are concentrated in a limited space. 
- The BI is a local or regional partnership structure. 
- BI is a facility that provides favorable conditions for new business. 
- It is an instrument of economic development that helps to stimulate the formation 

of SMEs. 
- The BI is an organizational system in which the activities of newly created SMEs 

are coordinated. 
- BI are areas for new businesses that provide infrastructure and a clear set of 

services and utilities for enhancing entrepreneurial capabilities. 
Figure 1 presents schematically the essence of a Business Incubator as a management 

system. 
Based on the synthesized theoretical and practical aspects of IA, we formulate the 

authors' own definition of the Business Incubator concept: 
The Business Incubator is a form of managerial support designed to create and sustain new 

businesses by providing physical space, infrastructure networks, access to advisory services in 
relatively new areas by providing partnership relationships between civil society, 
entrepreneurship and Central Public Authorities and Local [19, 20]. 
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Figure 1. Essence of the Business Incubator as a form of managerial support. 
 

Sourse: developed by the authors 
 

2. Formation of the Business Incubators Network in the Republic of Moldova 
The decision to initiate an BI is like other decisions that are made in relation to 

economic development, it must be based on a logical process of analysis of the various 
factors that can influence this process as well. It is necessary to know the hard and weak 
parts of the territorial area, region, place, where initiation and location of the BI is desired, 
an assessment should be made that fully defines the existing local logistic conditions. 

The success or failure of an BI project, like other economic development initiatives, 
depends first and foremost on the manifestation of the community's interest in it, the 
demand and supply of certain services or products that are felt in the collectivity where it is 
desired organization of BI. 

An BI project means developing many managerial activities. In this context, the 
issues to be clarified from the outset are: start-up technical assistance; setting extra low 
costs; types of services that can be provided; space for small businesses and available for 
them; the association of several enterprises of the same type in an IA. 

To this end, the Small and Medium Sized Enterprises Development Organization 
(ODIMM) was founded on 19 July 2013 in the Republic of Moldova. ODIMM is a public 
institution responsible for organizing the process of building renovation offered by local 
public authorities and the legal registration of BI, as well as organizing legal processes for 
their proper functioning. Thus, the BI are treated as legal, independent entities, constituted 
by Local Public Authorities (LPA) in the form of Public Institutions. ODIMM is also actively 
involved in the process of selecting the top manager and potential residents of the BI [21]. 

ODIMM together with its partners from Turkey, Greece, Romania, Armenia and 
Ukraine launched the "Black Sea BI-NET" project.  

The project aimed at creating an International Incubator Network in the Black Sea 
basin, transferring technologies, exchanging best practices and supporting incubated SMEs 
to internationalize. 

The ODIMM report states that "BI is a public institution created by the Organization 
for the Development of the SME Sector in partnership with the Ministry of Economy, Local 
Public Authorities, with the financial support of the European Union, on the basis of the 
Policy Matrix established by the Adaptation to the Budget Support Program "EU Economic 
Stimulation in the Rural Areas" [22].  

Through ODIMM support, the Moldovan Business Incubators Network (RIAM) was 
established on December 16, 2013 - a platform for cooperation and exchange of experience 
between incubators. Currently it is made up of 11 members (business incubators). 
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RIAM, formed in 11 districts of the Republic of Moldova, is composed of BI from: 
Soroca, Stefan Voda, Leova, Rezina, Singerei, Dubasari (Coşniţa), Ceadir-Lunga, Nisporeni, 
Cimişlia, Calaras and Cahul.  

The creation of the BI took place on the basis of the Budget Support Program 
"Economic Stimulation in the Rural Areas" of the EU, signed on 14.12.2012, and important 
amounts of financial means were allocated from the State Budget: in 2011 - 10.2 million 
lei; in 2012 - 15.1 million lei; in 2013 - 10.2 million lei; in 2014 - 14.0 million lei, in 2015 - 
15 mln. lei, in 2016 - 15 million lei, 2017-15 mln. lei [23]. 

The general objectives of setting up the IA in Moldova were: 
• Creating a business environment conducive to the development and growth of 

SMEs. 
• Promoting entrepreneurial culture and improving managerial performance. 
• Strengthening a dynamic private sector able to cope with competitive forces and 

competition. 
• Facilitate SME access to funding sources, increase the number of competitive 

economic activities, strengthen the investment climate and reduce unemployment in target 
areas. 

Based on the above, we present the current RIAM and BI structure within it, created 
with the support of development partners, Table 2. 

 

Table 2 
RIAM structure in Moldova, BI and their donors, 2017 

The name of BI Founding date Support granted 

1. BI Soroca 16.12.2009 
ENTRANSE 2 Your Business Program, funded by the 
Government of Norway 

2. BI Ștefan Vodă 12.04.2012 
Budget Support Program "Economic Stimulation in Rural 
Areas" funded by EU 

3. BI Leova 04.10.2012 
Budget Support Program "Economic Stimulation in Rural 
Areas" funded by EU 

4. BI Rezina 23.11.2012 
Budget Support Program "Economic Stimulation in Rural 
Areas" funded by EU 

5. BI Sângerei 08.08.2013 
Budget Support Program "Economic Stimulation in Rural 
Areas" funded by EU 

6. BI Dubăsari 16.09.2013 
Budget Support Program "Economic Stimulation in Rural 
Areas" funded by EU 

7. BI Ceadâr Lunga 10.07.2014 
Budget Support Program "Economic Stimulation in Rural 
Areas" funded by EU 

8. BI Nisporeni  19.11.2014 
Budget Support Program "Economic Stimulation in Rural 
Areas" funded by EU 

9. BI Cimișlia 23.04.2015 
Budget Support Program "Economic Stimulation in Rural 
Areas" funded by EU 

10. BI Călărași 19.06. 2017 
Budget Support Program "Economic Stimulation in Rural 
Areas" funded by EU 

11. BI Cahul 17.08.2017 
Budget Support Program "Economic Stimulation in Rural 
Areas" funded by EU 

Source: Elaborated by the author on [19, 22, 24]  
 

According to the data in Table 2, the first business incubator was opened in Soroca in 
2009. After that, 3 BI were created in 2012, in 2013-2014 - 2 incubators, in 2015 an 
incubator, and in 2017 two incubators were created in Călărași and Cahul. 
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3. Management within RIAM 
3.1. The operational capacity of the IA  
All BI within RIAM are located in buildings with 2-4 floors, with an average rental area 

of over 1000 m2 (Table 3).  
The locations were provided by the Local Public Authorities (LPA) and renovated with 

the financial support of the European Union. As a rule, on the ground floor there are 
administrative offices and production areas, which have separate entrances and counters for 
electricity, and office spaces, conference rooms, etc. are located on the upper floors. 

Table 3  
Operational capacity of IA, 2017, m2  

 
Occupied areas, m2

 
The name of BI 

The total 
area of the 

building 

Total rental 
area 

The area of 
production 

space 

The area of 
the office 

space 

Adminis-
trative space 

Common 
space 

BI Soroca 1773,0 1200,0 996,0 204,0 125,0 448,0
BI Ștefan- Vodă 1872,2 862,5 371,0 491,5 135,0 874,7
BI Leova 1180,0 724,0 117,4 606,6 52,4 403,6
BI Rezina 1147,2 674,32 487,2 187,2 144,7 328,2
BI Sîngerei 1285,4 734,42 126,0 608,0 47,7 503,3
BI Dubăsari 1026,1 557,78 242,3 315,5 136,2 332,2
BI Ceadîr-Lunga 1966,4 1094,8 282,0 812,0 49,0 822,6
BI Nisporeni 2100,0 1218,0 306,0 918,0 50,0 832,0
BI Cimișlia 1336,4 944,2 202 742,2 43,7 270,1
BI Călărași 2000,0 nd* nd nd nd nd
BI Cahul nd nd nd nd nd nd

 

As we can see from Table 3, the largest production space has BI Soroca and Rezina, 
and the largest areas for offices are at BI Ceadâr-Lunga and Nisporeni.  

Regarding the degree of space utilization in BI of RIAM, this is satisfactory.  
The BI, which have a working period of more than 2 years, have an employment rate of 

75%, which tends on average to that of the European BI of 80-85% [23]. 
Following the assessment of the BI residents' types of activity presented in Table 4 for 

the years 2016-2017, it was observed that the share of production and service activities 
differs from one region to another.  

Thus, in North statistical area, the total activity in BI represents 25,46% of which 
production activity is 8,33% and services are 17,13%. In the Center statistical area the share 
of the total activity represents 32,87%, where the production activity occupies 10,19% and 
the activity activity is 22,69%.  

In the South statistical area, the share of total activities is 41,67%, of which the 
production activity is 12,04% and the activity of services is 29,63%, which corresponds to 
the dynamics of the territorial distribution of SMEs in the country. An important indicator 
determining the degree of RIAM development in the Republic of Moldova is the degree of 
density of the country's BI per 100,000 inhabitants, which confirms that this process is at an 
early stage (Annex 1). 

According to Annex 1, where the BI density in the Republic of Moldova was analyzed 
at 100 thousand inhabitants, we confirm that this indicator has a tendency to increase from 
0,29 BI to 100 thousand inhabitants in 2014 to 0,4 BI per 100 thousand inhabitants, 2017, 
since the number BI is growing. 
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Table 4  
Distribution of BI activities by activity domains and statistical areas, 2016-2017 

Activity domains North area Center area South area*
Service activities, residents 37 49 64
Production activities, residents 18 22 26
Total activities of production and services in total 
activities 

55 71 90 

Share of service activity in total activities, % 17,13 22,69 29,63
Share of production activity in total activities, % 8,33 10,19 12,04
Share of IA activities in RIAM, % 25,46 32,87 41,67

Note: * the southern area including UTA Gagauzia  
Source: Annual report on BI activity, 2017 [24] 

 

However, from the point of view of the regional location - we find that the BI are not 
uniformly located, because in the North statistical area the density of BI is the lowest, 
compared to other areas. Thus, in 2017 it constituted the value of 0,2 BI per 100 thousand 
inhabitants. A median density was registered by the BI in the Center statistical area - with 
an index of 0,38 BI per 100 thousand inhabitants. The highest density of BI is recorded in 
the South statistical area – 0,72 BI per 100 thousand inhabitants. 

 

3.2.Training activities in the BI  
During the 2014-2017 period in RIAM training sessions were held in different areas. 

More than 2877 consultations were provided to the BI residents and the entrepreneur in the 
incubator operating area. On average, each year the number of trained persons was about 
700 people; 185 events dedicated to entrepreneurship and 270 events with the 
participation of the Business Incubators management team were organized. 

Based on Table 5 data, the number of training in BI is decreasing in favor of the 
number of exchange programs. This indicates that the residents of these incubators are 
interested in continuing their work within the RIAM and are increasingly involved in the 
exchange of experience projects. Beneficiaries of BI services are not just their residents, as 
incubators have also been given the role of Information and Consultancy Centers for 
entrepreneurs from the districts where they are located. 

Table 5  
Training activities carried out within BI of RIAM, 2014-2017. 

The name of BI Training in BI Project training Exchange of experience
201

4 
201

5 
201

6 
201

7 
201

4 
201

5 
201

6 
201

7 
201

4 
201

5 
201

6 
201

7 
1. BI Soroca 29 14 6 5 - - - 3 2 3 5 5
2. BI Ștefan Vodă 5 8 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3
3. BI Leova 8 - 2 2 - - - 1 1 - - 3
4. BI Rezina 7 9 5 1 - 1 1 1 3 1 2 2
5. BI Sângerei  7 9 1 4 5 2 2 3 2 - - 5
6. BI Dubăsari 7 4 2 2 - 2 2 2 1 2 2 2
7. BI Ceadîr-Lunga 3 4 2 4 1 2 2 1 1 1 1 4
8. BI Nisporeni - 6 3 3 - 1 1 3 1 3 4 5
9. BI Cimișlia - 7 2 2 - 3 3 2 - 1 1 3
10. BI Călărași     3 2    2
11. BI Cahul    2 2    4
TOTAL 66 61 24 30 8 13 13 23 14 13 18 38

Source: Annual report on BI activity, 2014-2017 [23, 24, 25] 
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The BI hosted and organized a series of events, training courses, seminars, 
workshops which are meant to contribute to the development of the entrepreneurial skills 
of the managers of the incubated companies, as well as of the economic agents in the 
districts. The fields required for training were: business start-up; legal registration; business 
management; accessing funds; bookkeeping consultations, etc.  

 

3.3. Evaluating the performance indicators of the IA 
On December 31, 2017, 180 resident companies were hosted in the 11 BI, with 

cumulative 864 jobs, Table 6. 
The predominant number of incubated businesses (over 90%) were legally registered 

as Limited Liability Companies (LLCs). The choice of this type of organizational-legal form 
of enterprises is due to the fact that these forms have a number of substantial comparative 
advantages. In the 11 BI there were registered companies with mixt profile, which proved 
that the beneficiaries of the incubation programs are both production (manufacturing) 
companies and service providers. Entreprices form the trade sector are not eligible for 
incubation. 

Overall, in the BI of the Republic of Moldova there are located: 
• 49 manufacturing companies; 
• 131 service providers. 
The overall strategic objective of incubation defines the purpose of establishing the BI 

and is based on supporting the development of start-up or early-stage enterprises. Thus, in 2017 
from 180 of the resident companies of BI 87 are start-up companies. 
At present, the development of female entrepreneurship is a priority in our country, which 

confirms the data of Table 6: from 180 residents, 75 companies are founded / 
administered by women (or 42%), and 410 places are created in incubators for women (or 
about 47%). Also, in the BI were identified 89 companies founded / managed by young 
people, and per total in the BI 344 jobs were created for young people. 

Table 6  
Performance indicators of BI within RIAM, 31.12.2017 

Source: Elaborated by the author [23, 25, 26] 
 

The name of BI 
Number of 
rezidents, 

total 

including: 
Number of 
jobs, total 

including: 

Start- up 
Young 
people 

Women 
Young 
people 

Women 

BI Soroca 17 4 3 9 190 51 101
BI Stefan-Vodă 11 3 3 5 78 20 28
BI Leova 16 11 7 4 60 38 22

Continuation Table 6
BI Rezina 13 6 3 6 40 10 21
BI Sîngerei 30 14 22 18 202 115 96
BI Dubăsari 9 2 2 1 12 2 1
BI Ceadîr-Lunga 20 6 12 8 132 35 97
BI Nisporeni 28 13 18 11 90 43 31
BI Cimișlia 10 8 3 3 22 7 4
BI Călărași 16 12 9 6 25 14 4
BI Cahul 10 8 7 4 13 9 5
TOTAL 180 87 89 75 864 344 410
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In general, the management situation in RIAM is as follows: 
• The largest number of residents are accommodated by the BI in Sângerei and 

Nisporeni. 
• Most start-ups were launched in BI in Sângerei and Nisporeni. 
• The largest number of jobs created are in BI Sângerei and Soroca (more than 90% 

of the total rental area was leased, respectively, to Sângerei and Soroca BI, with the largest 
number of women and young people, because of the availability of workforce compared to 
adjacent districts. 

 

3.4. Assessment of Economic Activity Indicators of BI Residents  
In order to evaluate the level of quantitative development of the BI there were 

analyzed as indicators such as: turnover, absolute change and dynamic pace. The total 
turnover of the BI residents, reported on 31.12.2017, is over 87 million lei, table 7. 

Table 7  
Dynamics of turnover of BI residents in RIAM, 2014-2017 (thousand lei; %) 

The name of BI 
Turnover Absolute change Dynamic rhythm,%

2014 2015 2016 2017 
2015-
2014 

2016-
2015 

2017-
2016 

2014-
2015 

2015-
2016 

2017-
2016 

BI Soroca 11710,1 14655,9 15125,2 18800 +2945,8 +469,3 +3674,8 25,16 3,2 24,3
BI Stefan-Vodă 9970,3 11803,2 13423,4 4655 +1832,9 +1620,2 -8768,4 18,38 13,7 -65,3
BI Leova 2975,9 3648,0 3555,0 4100 +672,1 -93 +545 22,58 -2,5 15,3
BI Rezina 4007,2 4500,0 3500,0 2000 +492,8 -1000 -1500 12,3 -22,2 -42,9
BI Sîngerei 6927,2 7500,0 6411,0 6540 +572,8 -1089 +129 8,27 -14,5 2,0
BI Dubăsari 767,0 2500,0 2000,0 735,247 + 1733 -500 -1264,8 3,3 times -20 -63,2
BI Ceadîr-Lunga 2254,0 5395,5 9305,4 10520 + 3141,5 + 3909,9 +1214,6 2,4 times 72,5 13,1
BI Nisporeni 919,0 32276,6 36000,0 38000 + 31357,6 + 3723,4 +2000 35 times 11,5 5,6
BI Cimișlia - 2866,0 4715,2 1,187 + 2866 + 1849,2 -4714 - 64,5 -100
BI Călărași - - - 500 - - +500 - - -
BI Cahul - - - 500 - - +500 - - -

TOTAL 39530,8 85145,3 94035,2 86351,4 + 45614,5 + 8889,9 -7683,8 2,2 times 10,4 -8,2
Source: Elaborated by the author on ODIMM’s data, 2014-2017 [23, 24] 
 

From the analysis of the data from Table 7 during the period 2014-2017 the highest 
value of the turnover was registered in 2014 at Soroca BI – 11,7 million lei; BI Nisporeni - 
32 million lei in 2015, in 2016 - 36 million lei and 38 million lei in 2017. The arguments for 
these performances are explained by the solid surface occupied by these BI, as well as the 
large number of new arrivals. 

Between 2014 and 2017, there was a substantial increase in residents' sales to some 
BI. Thus, BI Nisporeni registered the turnover growth of about 41.3 times; at BI Ceadir-
Lunga - about 4,7 times and BI Soroca - about 1,6 times. 

A negative dynamics of turnover was recorded at BI Sângerei, which decreased about 
2,1 times, at BI Rezina - about 2 times and at BI Cimislia, where the residents practically did 
not register incomes in 2017. The reason for this decline was the decline in the turnover of 
residents in this statistical area. 

In the period 2014-2017, a steady trend of total turnover on the BI has been 
maintained, from 39,5 million lei in 2014 to 94 million lei. In 2017, there is a negative trend 
of diminishing the total turnover to 86,4 million lei, or 8,2%, compared to the year 2016. 
This decrease was caused by the sharp decrease in sales at BI Ştefan-Vodă, Cimișlia, Rezina 
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and Dubăsari, caused by difficult climate conditions of the year that negatively influenced 
the results of the agri-food sector activities. 

However, if we analyze the dynamics for the entire 2014-2017 period, the trend is 
positive, because in 2017 turnover in all BI of RIAM increased by 46,8 mil lei compared to 
the year 2014, or increased 2,2 times, which shows general positive trends in the 
development of the BI in Moldova. In order to estimate the performance of BI on statistical 
areas, the comparative dynamic analysis of the performance indicators of RIAM and SMEs by 
statistical areas of the Republic of Moldova is made, table 8. 

Table 8  
 

Dynamics of RIAM and SMEs economic performance indicators on statistical areas of 
the Republic of Moldova, 2014-2017 

Indicators  
Statistical 

area 
Entities 2014 2015 2016 2017 

Absolute 
change 

(+, -) 

Average 
rhythm of 
dynamics, 

% 

Turnover, 
mln. lei 

North 
SME 12139,7 15324,59 15849,57 19015,92 

+6876,2
2 +56,6 

RIAM 18,637 22,1559 21,5362 25,34 +6,7 +36,0 

Center 
SME 11864,7 16665,84 17737,81 19099,38 

+7234,6
8 +61,0 

RIAM 8,613 39,2766 41,5 41,24 +32,63 +378,8 

South 
SME 7143,1 9835,23 10323,12 11950,66 

+4807,5
6 +67,3 

RIAM 15,200 23,7125 30,999 20,962 +5,76 +37,9 

Number of 
employees, 

persons 

North 
SME 49717 55282 53444 55966 +6249 +12,6 
RIAM 219 239 248 392 +173 +79,0 

Center 
SME 48839 54129 54535 54421 +5582 +11,4 
RIAM 135 172 150 167 +32 +23,7 

South 
SME 33223 37336 36982 37859 +4636 +14,0 
RIAM 168 223 212 305 +137 +81,5 

Labor 
producti-

vity, 
thousands 
lei/ pers. 

North 
SME 244,18 277,21 296,56 339,78 +95,6 +39,2
RIAM 85,10 92,70 86,84 64,64 -20,46 -24,0 

Center 
SME 242,93 307,89 325,26 350,96 +108,03 +44,5 
RIAM 63,80 228,35 276,67 246,95 +183,15 +287,1 

South 
SME 215,91 263,43 279,14 315,66 +99,75 +46,2 
RIAM 90,48 106,33 146,22 68,73 -21,75 -24,0 

Source: Elaborated by the author on [27, 28] 
 

Assessing the dynamics of changing key performance indicators such as the turnover 
and labor productivity of RIAM and SMEs in the Republic of Moldova, it was found that in 
RIAM the growth rate of economic indicators was higher than in the SME sector only in the 
Center area, while in North and South the trend was decreasing. Thus, the SMEs in the 
Center statistical area had the average turnover growth rate of 61%, and for RIAM residents 
the turnover increased in the same period by 3,8 times in the same period. 

For the South statistical area, the average rate of turnover of SMEs amounted to 
67,3%, and for RIAM residents the turnover increased by 37,9%. The same trend is also 
observed in the North statistical area, where the average turnover dynamics of RIAM 
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residents was lower than the average values for SMEs (36% vs. 56,6% respectively), the 
reasons being the non-favorable climate conditions of the year 2017. 

In all the statistical areas analyzed, the growth rate of the number of employees for 
RIAM exceeds the growth rate of employees in SMEs, as the BI mission consists primarily in 
job creation and entrepreneurship education, secondly in the start-up formation. The 
upward trend in labor productivity in the North and South statistical areas for 2014-2017 
(RIAM - 24%) was due to an increase in the number of employees that far exceeded the 
growth rate of turnover. 

Synthesizing the results obtained, the author concludes that the development of the 
SME sector is directly dependent on the development of RIAM, which confirms the BI's 
manifestation within RIAM as a form of SME support and promotion. 

 

3.5 Evaluation of the BI's economic efficiency indicators  
To evaluate economic efficiency analysis of the BI management in Moldova there are 

analyzed their economic and financial indicators. Due to the limited space of the 
publication, the authors avoided presenting the dynamics of these indicators exposed to the 
7 (seven) BI analysis in the areas (Nisporeni, Ceadir-Lunga, Rezina, Singerei, Dubasari, 
Leova, Soroca). From the 11 operational incubators in our country, all of them RIAM 
members, only 5 (five) BI present annual financial reports (BI Călăraşi and BI Cahul were 
only formed in 2017). Thus, for research, the economic activity of more than half of the 
incubators in the country was assessed, which is representative. 

Most of the BI presents its revenues, obtained from the rendered services, under the 
heading "Other operating income". In dynamics, BI's incomes shows growth trends, which 
confirms the acceleration of their activity. The highest increase in the incomes from the 
operational activity for the period 2014-2017 was recorded at the BI Nisporeni - about 2 
times, the BI Leova - about 1,5 times, the BI Dubasari – 67,9% and BI Soroca - 58,1 %. At BI 
Ceadâr-Lunga and BI Rezina there was a decrease in incomes in 2017 compared to 2014, 
although in the years 2015 and 2016 the incomes were much higher. 

According to its statute, as non-profit public institutions, the BI Ceadâr-Lunga, 
Rezina, Nisporeni and Leova presents the net profit as zero in the "Profit and loss 
statement". For its part, the BI Dubăsari and Sângerei recorded losses from its activity for 
the years 2014 and 2017. In 2016 at BI Sângerei the financial situation improved and a net 
profit amounted to 261,1 thousands lei. The only BI that recorded net profit during the 
2014-2016 period was BI Soroca, but in 2017 the situation has changed considerably, as 
losses amounted to 284,1 thousands lei. This decrease in the financial result took place 
against the backdrop of job growth and reduced labor productivity, which led to increased 
sales costs and administrative expenses. As far as the immobilization coefficient is 
concerned, it falls within the optimal limits at BI Rezina and Sângerei, the other BI being 
below the optimum level, which confirms a small share of long-term assets in total assets. 

Regarding the liquidity indicators, which express the ability of the BI to honor their 
current payment obligations, these were optimal at BI Ceadir-Lunga, Dubasari, Soroca, 
Leova and Sângerei. The high value of liquidity ratios is explained by lower current BI debts 
as compared to current assets. At BI Rezina, the liquidity coefficients do not fall within the 
range of optimal values, because they record very high current debts - of about 7,5 million 
lei in 2017. Regarding the financial stability indicators, the financial autonomy coefficient 
was within the optimal limits only at the BI Dubăsari, Ceadâr-Lunga (in 2016) and Soroca (in 



 The development of business incubator’s network in the economy of Republic of Moldova…. 91 

Journal of Social Sciences  March, 2019, Vol. II (1) 

2015), the other BI being dependent on borrowed funds. In turn, the equity ratio was 
optimally limited to BI Ceadâr-Lunga, Soroca and Dubăsari. The BI from Cahul, Călărași and 
Cimișlia, members of RIAM in 2019 will benefit from a Rolling Fund to facilitate access to 
finance for resident entrepreneurs in the form of a preferential loan, free of interest and 
commissions. The Rolling Fund is a tool for the development of resident entrepreneurs, 
benefiting from all Business Incubators, members of the RIAM. The granting of loans from 
the Fund's financial means amounting to 300,000 lei is made within the limits of the 
available sources and does not constitute an obligation of the Business Incubator towards 
the residents. Fund's financial means may be allocated to residents for a period not 
exceeding three years. The amount of the loan granted through the Fund for a resident 
shall not exceed 20% of the Fund size or 60,000 MDL, granted over the entire incubation 
period [29].In order to streamline the process of information and consultation of SMEs, a 
Business Helpdesk and Business Center similar to the ODIMM Development Organization 
will be set up in each Business Incubator. Implementation of this initiative will be possible 
thanks to World Bank support [29]. For the overall economic analysis of the BI activity, the 
authors carried out the SWOT analysis, aiming at identifying the current situation and 
determining the possible strategic directions for the development of BI in the RM, taking 
into account all factors of the external environment and the internal development 
environment. The SWOT analysis for the BI in Moldova has shown that this business support 
infrastructure has a satisfactory potential and great opportunities, but the risks that BI have 
to face in its current work must be taken into account. The liquidation of foreign constraints 
depends heavily on the country's political factors, namely: public policies developed and 
implemented in the field of education, financial-banking, Central Public Authorities and 
Local Public Authorities management, public policies in the rural sector, and so on. 

The final task of the authors is to elaborate the directions of action aimed at 
reducing the weaknesses of the internal environment. According to the results obtained, the 
SWOT analysis proves that Moldova has several advantages and opportunities compared to 
the weaknesses and risks of RIAM's development: + 21, pro and 13 against, which confirms 
that the strategic direction of the BI must be growth but with the liquidation of the existing 
weaknesses of the entrepreneurial environment. 

If we refer to the fact that the Government is paying much attention to road repairs, 
there are many national and international meetings on the search for investors across the 
country, including the Moldovan diaspora; permanent improvement of the legal framework 
- all these actions are positively reflected on the entrepreneurial environment. Thus, taking 
into account the latest Governmental achievements in this direction, we can argue that the 
stargate on the BI is one of growth and reduction of existing weaknesses. 

Thus, the analysis of the domestic development factors of native AI allows us to 
conclude that the practice of BI's activity proves that their services are still not sufficiently 
demanded because: 

- the normative basis of the BI is insufficient for their creation and operation; 
- the inhomogeneous territorial location of the BI on statistical areas (South, Center and 

North) is detected; 
- local support infrastructure insufficiently developed; 
- the difficult economic and financial situation in some BI’s; 
- low level of entrepreneurial skills; 
- insufficient level of technological transfer; 
- difficulties in generating and selecting innovative business ideas for inclusion in the BI. 
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Conclusions and recommendations 
1. Currently the legal basis of the BI as a managerial support is not formed. 
2. The authors of the paper propose the following definition for the assessment of 

the BI as an economic category: Business Incubator is a form of managerial support designed 
to create and support new businesses by offering physical spaces, infrastructure networks, access 
to consulting services in relatively new areas, by ensuring partnership relations between civil 
society, entrepreneurship and Central and Local Public Authorities. 

3. By synthesizing the results obtained, the authors conclude that the development 
of the SME sector is directly dependent on the development of RIAM, which confirms the 
BI's manifestation within the RIAM as a form of logistical support and SME promotion. The 
BI situation in the Republic of Moldova confirms that they have the form of SME support, 
offering rent and organizational support, business consulting centers, but the situation in 
the country is rather difficult because most of the BI have financial problems, being unable 
to operate independently. 

4. The economic and financial situation of the BI in the Republic of Moldova, taking 
into account their specificity as public institutions, is generally satisfactory, with high 
reserves for efficiency of the activity. Services provided to incubated companies do not even 
cover the operational costs of maintaining the BI. The government and international 
organizations recognize that there is a need to improve the capacity of the existing BI and 
to strengthen the RIAM network with financial support from both the Government and the 
outside. 

5. At present, the operational BI in the Republic of Moldova have the following 
characteristics: 

- the average incubation period is 2-3 years. During this period, residents benefit 
from services, which can be grouped as follows: providing office space and 
manufacturing space at a lower price than the commercial one; administrative and 
technical services; business consulting and guidance; access to finance, etc.; 

- the average incubation capacity is 15-20 enterprises; 
- the average number of employees in each incubator is 3-4 people; 
- the average area of an BI is 1400 m2; 
- on the basis of the initial funding of the BI, the sources of development partners, in 

particular EU budget support, were sources. 
6. The distribution of the residents by statistical areas in the Republic of Moldova is 

uneven. Thus, their distribution on the areas had the following values: North statistical area 
– 25,46%; Center statistical area – 32,87%; South statistical area (including UTA Gagauzia) 
– 41,67% of total residents in the country. The heterogeneous distribution of RIAM causes 
disparities in the territorial economic development and living standards of the population. 

7. Research has shown that RIAM is undergoing training and BI are in the process of 
development, many of which require support in redirecting work and compliance with the 
BI's operating principles, excluding the erroneous view that the task of the BI is limited only 
to rent their spaces. The analysis shows that the current BI cover Ceadâr-Lunga, Cimișlia, 
Ștefan-Vodă, Nisporeni and Sângerei rural areas, regions where the best performances in 
the SME sector are registered. 

8. The BI of the Republic of Moldova, as defined in the research, has the role of 
supporting the development of newly created enterprises so that they can reach a level of 
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stability and autonomy, leaving the BI and becoming SME to operate on own, with 
increased chances to face the competitive environment in the country. 

9. We mention that in order to promote and publicize the activities and ensure the 
transparency of BI, services and opportunities of BI of RIAM, webpages and open accounts 
were created on social networking sites, where they can place the latest news, information, 
activities. BI also has printed promotional materials: leaflets, brochures, banners, calendars, 
etc., which familiarize the population of RM with the role and actions of RIAM aimed at 
developing the small business in the country. 

10. Towards further development of start-ups in BI and their launching into the 
entrepreneurial environment with the aim of developing the SME sector, the Moldova 
Strategy 2012-2020 provides for the formation of Clusters, which are recognized as 
potential engines of economic growth and innovation. This proposal is welcome because in 
the global economy the cluster is considered to be one of the most widespread models of 
economic cooperation that generates considerable impact on increasing efficiency and 
increasing the competitiveness of enterprises, accelerates the process of modernizing and 
improving the structure of industry, stimulates the development of the scientific-innovation 
process, ensures the increase of the investment attractiveness of the regions of the country. 

11. Transition to the new forms of logistical support of start-ups in the clusters 
would also contribute to the homogeneous distribution of SMEs on the territory of the 
Republic of Moldova, which can also contribute to the elimination of disproportionalities in 
the economic development level of the country. 

 

Bibliographical references: 
1. Kuratko, D., La Follette, W. Small Business Incubators for Local Economic Development. In: Economic 

Development Review, nr. 5, 1987, p. 49-55. 
2. Campbell, C. Change agents in the new economy: business incubators and economic development. Minneapolis: 

Charles Stewart Mott Foundation, 1989, p. 12. 
3. Allen, D., Mc Cluskey, R. Structure, policy, services and performance in the business incubator industry. In: 

Entrepreneurship Theory and Practice, 1990, p. 61 
4. Dragomirescu, S. Incubatorul de afaceri în 15 întrebări și răspunsuri [Business Incubator in 15 questions and 

answers]. București: Litera, 1993, p. 9 
5. Petree, R., Petkov, R., Spiro, E. Technology park-concept and organisation. In: Summary report for Center for 

Economic Development, Sofia, 1997, p. 9 
6. Lalkaka, R. și Bishop, J. Rolul incubatoarelor de afaceri în dezvoltarea economică [The role of business 

incubators in economic development]. București: ALL BECK, 2000, p. 15 
7. Kmetz, J. Business incubators for Central and Eastern Europe. Budapest, 2000, p. 1 
8. Duff, A. Best practice in business in Business incubator management. USA: AUSTEP Strategic Partnering Pty 

Ltd, 2000, p. 11 
9. European Commission. Benchmarking of business incubators. Brussels, 2002, p. 4 
10. United Nations, Economic Commission For Europe. Best practice in business incubation. New York, Geneva: 

United Nations, 2001, p. 4 
11. Hackett, S., Dilts, D. A Real Options-Driven Theory of Business Incubation. In: Journal of Technology Transfer, 

2004, p. 49 
12. Titica, N. Rolul incubatoarelor de afaceri în dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii [The role of 

business incubators in the development of small and medium-sized enterprises]. În: Economica, nr. 3-4, 
2002, p. 61 

13. Braguţa, A. Incubatorul de afaceri – o soluţie a managementului contemporan pentru dinamizarea 
dezvoltării antreprenoriale [Business Incubator - a solution of contemporary management for boosting 
entrepreneurial development]. În: Materialele Conferinţei Internaţionale „Rolul știinţei și învăţământului 
economic în realizarea reformelor economice din Republica Moldova”, ASEM, 2003, p. 39 



94 S. Gorobievschi, A. Dodu  

Journal of Social Sciences  March, 2019, Vol. II (1) 

14. Banari, I. Dezvoltarea unei afaceri [Developing a business]. În: Conferinţa naţională „Fizica și tehnologiile 
moderne”, nr. 1-2, 2004, p. 60 

15. Bugaian, L. Rolul infrastructurii de afaceri în iniţierea, incubarea şi dezvoltarea micilor afaceri [The role of 
business infrastructure in initiating, incubating and developing small businesses]. Prezentare ODMM, 
Chișinău, 2012 

16. Ușurelu, L. Ghidul Pas cu Pas pentru crearea incubatoarelor regionale de afaceri. Chișinău, 2013, p.12 
17. Oecd. Business incubation – international case studies, 1999. 
18. Sipos, Z., Szabo, A. Benmarking of business incubators in CEE and CIS transitio economies. Budapest, 2006, p. 

15 
19. DODU, A. Conceptul Incubatorului de afaceri ca formă de promovare a IMM-lor [Business Incubator 

Concept as a form of SME promotion]. In: „Meridian ingineresc” nr. 3, „Tehnica-Info”, Chişinău, 2009, p. 75-
77. 

20. Dodu, A. Practicile internaţionale de funcţionare a incubatoarelor de afaceri [International practices for 
operating of business incubators]. In: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Ediţia a IV-a „Creşterea economică în 
condiţiile internaţionalizării”, 3-4 septembrie 2009, Chişinău, IEFS, 2009, p. 143-147 

21. Raportul ODIMM pe activitatea incubatoarelor de afaceri pentru anul 2012, pag. 4 
22. Raportul anual pe activitatea incubatoarelor de afaceri pentru anul 2014, 2015. – 20p. 
23. Raport anual de activitate al Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru anul 2017, pag. 48-49 
24. Raportul ODIMM pe activitatea incubatoarelor de afaceri pentru anul 2017. Infrastructura de suport în 

afaceri 
25. Dodu, A., Reţeaua Incubatoarelor de afaceri din R. Moldova: indicatori de performanţă [Business Incubators 

Network in Moldova: performance indicators]. In: Conferinţa colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor UTM, 
17 noiembrie 2017, p. 294-295. 

26. Gorobievschi, S., Dodu, A. Evoluţia activităţii Incubatoarelor de afceri în contextual mediului antreprenorial 
al Republicii Moldova [Evolution of Business Incubators Activity in the Context of the Entrepreneurial 
Environment of the Republic of Moldova]. In: Dezvoltarea economic-socială durabilă a Euroregiunilor și a 
Zonelor transfrontaliere. Iași: Performantica; Institutul de Cercetări Economice și Sociale ,,GH. ZANE”, 2017, 
p. 229–237. 

27. Banca de date statistice Moldova [online]. [accesat 10.02.2019]. Disponibil: www.statistica.md 
28. Reţeaua incubatoarelor de afaceri din Republica Moldova [online]. [accesat 10.02.2019]. 

Disponibil:https://riam.md/. 




