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Joi, 22 septembrie 2016/ 

Thursday, september 22, 2016 

 

9.30 - 10.00             Înregistrarea participanților /  

                                Participants registration                               

(Universitatea de Stat din Moldova, sala 222, blocul 4/ 

Moldova State University, room no. 222, 4 building) 

 

10.00 – 10.30          Deschiderea Colocviului,  

                                Eudochia Saharneanu, dr. hab., prof. univ.,  

                                Șef  Departament Filosofie  

                                și  Antropologie  

                                Cuvânt de salut,  

                                Florentin Paladi, prorector,  

                                dr. hab., prof. univ. 

 

10.30-12.30            Prezentarea comunicărilor /  

                               Presentation of the communications 

 

MODERATORI:   

Dumbrăveanu Andrei, dr., conf. univ., Universitatea de Stat din 

Moldova  

Lupușor Alexandru, lector universitar, Universitatea de Stat 

din Moldova 

 
1. Coandă Svetlana, dr. hab., conf. univ., Departamentul 

Filosofie și Antropologie, Universitatea de Stat din 

Moldova: Trăsături ale modelulului cultural european 

comun 
 

2. Веренич Мария, научный сотрудник отдела 

Социологии культуры Института социологии 

Национальной академии наук Беларуси: 

Kультурный код как основа социально-
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антропологических трансформаций 

современности (на примере Республики Беларусь) 
 

3.  Bejan – Volc Iulia, dr. hab., cercetător științific 

principal, Academia de Științe a Moldovei: 

Individualitățile socioculturale ale femeilor rurale 
 

4. Dumbrăveanu Andrei, dr., conf. univ., Departamentul 

RadioTV, Universitatea de Stat din Moldova: Vlahii 

din Ucraina Transcarpatică. Senzaţional la Poroşcovo 
 

5. Becciu Sorin, doctorand, Institutul de Cercetări 

Juridice și Politice, Academia de Științe a Moldovei: 

Reactualizarea cadrului valoric global prin prisma 

Legilor Belagine ale dacilor 

 

6. Yarosh Oleg, Dr., Institute of Philosophy, National 

Academy of Sciences of Ukraine: Enculturation of 

converts in the multi-ethnic Sufi communities in 

Berlin  

 

12.30 - 13.30          Pauză de cafea / Coffee break 
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13.30-16.00           Prezentarea comunicărilor /  

                              Presentation of the communications 

 

MODERATORI: 

Ojovanu Vitalie, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Republica 

Moldova  

Scutelnic Sorin, lector universitar, Departamentul Filosofie și 

Antropologie, Universitatea de Stat din Moldova 

 

1. Pricop Laura, dr., Departamentul de Cercetare 

Interdisciplinar, Domeniul Socio-Uman, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza‖, Iași: Sfera publică şi 

presupoziţiile etice ale deliberării în societatea 

postcomunistă 
 

2. Marin Ana, PhD, Professeure associée, Laboratoire de 

recherche transdisciplinaire en génétique, médecines et 

sciences sociales, Faculté de Médecine et des Sciences 

de la Santé, Université de Sherbrooke, Canada, 

Conseillère en éthique, CISSS Chaudière-Appalaches, 

Canada; Chantal Bouffard, PhD, Professeure titulaire, 

Laboratoire de recherche transdisciplinaire en 

génétique, médecines et sciences sociales, Faculté de 

Médecine et des Sciences de la Santé, Université de 

Sherbrooke, Canada: Anthropologie et éthique 

médicales : regards croisées sur la bioéthique et 

l’éthique (bio)médicale à travers le concept d’éthique 

ethnomédicale 

 

3. Banari Ion, lector universitar, Catedra Filosofie și 

Bioetică,  Universitatea de Stat de Medicină şi 

Farmacie ―Nicolae Testemiţanu‖ din Republica 
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Moldova: Repere protobioetice în gândirea patristică: 

studiu istorico–conceptual 
 

4. Mărgărint Tatiana, lector universitar, Departamentul 

Filosofie și Antropologie, Universitatea de Stat din 

Moldova: Funcția terapeutică a istoriilor vieții în 

studiul violenței asupra femeii 
 

5. Ojovanu Vitalie, dr. hab. în filos., conf. univ., 

Cojocaru Viorel, lect. univ., Catedra Filosofie și 

Bioetică, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 

―Nicolae Testemiţanu‖ din Republica Moldova: 

Subiecte bioetice în cadrul consilierii spirituale a 

deținuților 

 

6. Scutelnic Sorin, doctorand, Departamentul Filosofie și 

Antropologie, Universitatea de Stat din Moldova: 

Teoria sistemului metacognitiv în contextul eticii 

sociale 
 

7. Erhan Vera, doctorand, Departamentul Filosofie și 

Antropologie, Universitatea de Stat din Moldova: 

Deschidere și toleranță interculturală în spațiul public 

autohton: dezideratul iluzoriu al politicilor culturale 

europene în Moldova 
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Vineri, 23 septembrie 2016/ 

Friday, september 23, 2016 

 

10.00 - 13.00           Prezentarea comunicărilor /  

                                Presentation of the communications 

 

MODERATORI:  

Papțova Alla, dr., lector universitar, Universitatea de Stat din 

Comrat  

Dodul Dumitru, dr., conf. univ., Departamentul Filosofie și 

Antropologie, Universitatea de Stat din Moldova 

 

1. Gumenâi Ion, dr. hab., conf. univ., Facultatea de 

Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova: 

Comunităţile religioase din Republica Moldova: de la 

tradiţionalismul modern la provocările postmoderne 
 

2. Dodul Dumitru, dr., conf. univ., Departamentul 

Filosofie și Antropologie, Universitatea de Stat din 

Moldova: Escaladarea extremismului şi 

radicalismului islamic ca rezultat al eşuării dialogului 

intra – şi inter – civilizaţional 

 
3. Papțova Alla, dr., lector universitar, Universitatea de 

Stat din Comrat: Балканизм и ориентализм как 

проявление культурного плюрализма в 

историографии 
 

4. Colțea Andrei, licențiat în antropologie, Universitatea 

de Vest din Timișoara: Potențialul educațional al 

artelor marțiale japoneze. Studiu de caz: Kendo, 

globalizare și dificultăți ale aculturației  
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7. Bajora Anatolie, doctorand, Xinjian Building, Pudong-

Shanghai, Shanghai University, China: Bărbat/femeie 

în cultura chineză : trecut și prezent 

 

8. Barcari Dina, doctorand, Departamentul Filosofie și 

Antropologie, Universitatea de Stat din Moldova: 

Imaginar, mituri și structuri simbolice în Mișcarea 

Falun Dafa. Cazul Republicii Moldova 

 

9. Eșanu Andrei, Master in Health Education, University 

of Porto, Portugal, Cho Sung Soo, Special Adviser for 

Moldova, UPF is an NGO in Special Consultative 

Status with the Economic and Social Council of the 

UN: Mișcarea unificării în lume și în Moldova  

 

10. Anikin N., kандидат исторических наук, Москва, 

МГУ им. „М.В. Ломоносова‖, Историческии 

Факультет, Кафедра Этнологии, Ученый секретари 

Музея Современый Росии: Академические знания 

для широкой аудитории. Опыт научно-популярного 

исторического журнала 

 

13:00-14:00           Pauza de cafea / Coffe break 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://msupublishing.ru/
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&stype=image&lr=10313&noreask=1&parent-reqid=1474290840569725-732911233541326930827328-sfront3-038&source=wiz&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1903-wh-974-pd-1-wp-16x9_1920x1080-lt-218
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14.00 - 16.00       Prezentarea comunicărilor /  

                            Presentation communications 

 

MODERATORI:  

Pricop Laura, dr., Departamentul de Cercetare, 

Interdisciplinar Domeniul Socio-Uman, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza”, Iași 

Bogatu Eugenia, dr., conf. univ., Departamentul Filosofie și 

Antropologie, Universitatea de Stat din Moldova 

 

1. Saharneanu Eudochia, dr. hab., prof. univ., 

Departamentul Filosofie și Antropologie, Universitatea 

de Stat din Moldova: Istoria și psihanaliza „elitelor” 

aflate la putere  
 

2. Bogatu Eugenia, dr., conf. univ., Departamentul 

Filosofie și Antropologie, Universitatea de Stat din 

Moldova: Analiza semio-discursivă aplicată în cadrul 

sferei publice: cazul migranților 

 

3. Lupușor Alexandru, Magistru, lector universitar, 

Departamentul Filosofie și Antropologie, Universitatea 

de Stat din Moldova: Tematizarea filosofică a Celuilalt 

în contextual constituirii societății plurale 
 

4. Vrabie Victoria, doctorand, Departamentul Filosofie și 

Antropologie, Universitatea de Stat din Moldova: 

Abordarea antropologică a fiinţării omului în 

perioada postmodernă 

 

5. Cebanu Mihail, student, anul III, specialitatea 

Antropologie, Departamentul Filosofie și Antropologie, 

Universitatea de Stat din Moldova: 

Теория игры и поведение людей 
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6. Raețchi Irina, Master, Universitatea de Stat din 

Moldova: Influența mijloacelor tehnice și 

informaționale contemporane asupra adolescenților. 

Cazul R. Moldova 

 

 

16:00 -16:30                  Dezbateri / Debates 
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TRĂSĂTURI ALE MODELULUI CULTURAL 

EUROPEAN COMUN 

 

MODEL FEATURES COMMON EUROPEAN 

CULTURAL 

 

Coandă Svetlana, doctor habilitat, conferențiar universitar, 

Departamentul Filosofie și Antropologie, Universitatea de Stat 

din Moldova 

 

În articol sunt evidențiate unele dificultăți și premise în 

formarea unui model cultural european comun, este menționată 

necesitatea conştientizării identității europene prin raportare la 

alteritate și analizate condițiile și factorii de formare a unei 

conștiințe europene. În construcția unei Europe unite un rol 

deosebit de important, strategic, îl au următorii factori:  

facilitarea accesului cetăţenilor la cultură;  promovarea culturii 

(culturilor) europene în lume, aceasta fiind o modalitate 

eficientă de fortificare a  relaţiilor externe ale UE;  sprijinirea 

culturilor drept catalizatori ai creativităţii; încurajarea 

diversităţii şi a dialogului intercultural, precum şi întărirea 

sentimentului de apartenenţă la o Comunitate europeană, altfel 

spus, diversitatea trebuie  încurajată, dar cu condiţia să nu 

obstrucţioneze unitatea şi procesul integrării.  

În procesul de formare a unui model cultural comun de  

integrare europeană  un rol deosebit de important îi revine mass 

media, pentru că poate să ofere o platformă de dialog. Din 

aceste considerente, politicile Uniunii Europene privesc mass 

media drept „manifestări ale praxisului cultural care integrează 

întrebări legate de identitate‖. Mass media şi cultura sunt 

terenul în care se poartă discuții aprinse cu referire la identitate, 

fie ea europeană sau de altă natură. Mijloacele de informare în 

masă sunt esenţiale în formarea unei identităţi europene, în 
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dobândirea legitimităţii în general, în continuarea integrării 

politice europene în particular.  

De rând cu integrarea economică şi politică, care au atins 

anumite cote de realizare, următorul pas, care poate revitaliza 

acest proiect, în sens calitativ şi intensiv, ar presupune 

construcţia unui spaţiu cultural comun, care să păstreze 

diversitatea structurală a culturilor europene, dar care să edifice 

treptat, în ordine funcţională şi practică, prin programe 

educaţionale şi strategii de schimb intercultural, o convergenţă 

în planul valorilor şi al mentalităţilor. 

 

The article evidenced some difficulties and assumptions 

in the formation of a common European cultural model, it 

mentioned the need for awareness of European identity in 

relation to otherness and analyzed the conditions and factors of 

forming a European consciousness. In the construction of a 

united Europe play a very important strategic, you have the 

following factors: facilitating citizens' access to culture; 

promoting culture (cultures) in the European world, which is an 

effective way to strengthen the EU's external relations; 

supporting crops as catalysts for creativity; encouraging 

diversity and intercultural dialogue and foster a sense of 

belonging to a European Community, in other words, diversity 

should be encouraged, but it must not obstruct unity and 

integration process. 

In the process of forming a common cultural model of 

European integration an important role lies with the media, 

because it can provide a platform for dialogue. Therefore, EU 

policies concerning the media as "manifestations of cultural 

praxis that integrates questions about identity." Media and 

culture are the ground where heated discussions with respect to 

identity, whether European or otherwise. Mass media are 

essential in forming a European identity in gaining legitimacy 

in general, further European political integration in particular. 



16 
 

Along with economic and political integration, which 

achieved certain levels of achievement, the next step that could 

revitalize this project in qualitative sense and intensively, 

would involve the construction of a common cultural area, 

which maintains the structural diversity of European cultures, 

but to build gradually in order functional and practical 

educational programs and strategies for intercultural exchange, 

convergence in terms of values and mentalities. 

 

Cuvinte-cheie: identitate culturală, model cultural european, 

integrare europeană, conștiință europeană. 

Keywords: cultural identity, European cultural model, 

European Integration, European consciousness. 

 

 

 

KУЛЬТУРНЫЙ КОД КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНО-

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

СОВРЕМЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ) 

 

CULTURAL CODE AS A BASIS OF SOCIAL AND 

ANTHROPOLOGICAL TRANSFORMATIONS OF THE 

PRESENT (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF 

BELARUS) 

 

Веренич Мария, научный сотрудник отдела Социологии 

культур, Института социологии Национальной академии 

наук Беларуси 

 

Коллизии последних десятилетий требуют иных 

научных парадигм, экспликации проявляющихся 

феноменов, конкретизации междисциплинарных связей в 
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направлениях социально-философского знания, 

занимающихся проблематикой аксиологии культуры.  

А из множества функций культуры, важнейшую 

роль призвана играть трансляционная, так как передача 

опыта поколений и обмен культурными ценностями 

выступают универсальными инструментами социализации 

личности, объединения социума, формирования нации. 

Трансляция происходит посредством механизмов 

культурной памяти, выполняющего знаковую функцию 

через язык, образы, символы, знания, воспоминания о 

событиях, предшествующий опыт, фольклор, обряды, 

обычаи, особенности поведения и  приветствия. 

Традиционная культура общества носит аксиологический 

характер. Ценности формируют социальные установки, 

мотивационную сферу, отношение к миру, когнитивные и 

знаковые эталоны, стереотипы сознания, национальный 

характер, менталитет, а изучение ценностно-смысловых 

индикаторов культуры и их восприятие во времени весьма 

актуальны сегодня. Это сущностные элементы культуры, 

своеобразные показатели (индикаторы) особенности 

нации, государства, механизмы, выполняющие знаковую 

функцию которые можно назвать культурным, 

социокультурным либо цивилизационным кодом.  

Общества, способные сохранить сущностные элементы 

своей культуры (коллективное бессознательное, 

мифологическое сознание, архетипы, символы), сохраняют 

и свою самобытность, самоидентичность, а следовательно 

и независимость.  Следует, отметить что культурная 

память, культурно-цивилизационный код белорусов 

сегодня не до конца изученное «коллективное эго», 

выступает в нескольких важных ипостасях. Изучение этого 

кода сотрудниками Института социологии Академии наук 

Республики Беларусь позволит выявить ожидания и 

стремления населения, исследовать уровень развития 
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культуры, образования и здравоохранения и динамику их 

влияние  на общественные отношения,  экономику, имидж 

страны в целом. 

 

Collisions of the last decades require other scientific 

paradigms, an explication of the shown phenomena, a 

specification of cross-disciplinary communications in the 

directions of social and philosophical knowledge which are 

engaged in a culture axiology perspective.  

And from a set of functions of culture an important role is 

designed to play transmitting as transfer of experience of 

generations and exchange of cultural values act as universal 

instruments of socialization of the personality, consolidation of 

society, forming of the nation. Broadcasting happens by means 

of mechanisms of cultural memory, performing sign function 

through language, images, symbols, knowledge, memories of 

events, prior experience, folklore, ceremonies, customs, 

features of behavior and a greeting. The traditional culture of 

society has axiological character. Values create social 

installations, the motivational sphere, the relation to the world, 

cognitive and sign standards, consciousness stereotypes, 

national nature, mentality, and studying of valuable and 

semantic indicators of culture and their perception in time are 

very urgent today. These are intrinsic elements of culture, 

peculiar indicators (indicators) of feature of the nation, the 

state, the mechanisms performing sign function which it is 

possible to call a cultural, sociocultural or civilization code. 

The societies capable to keep intrinsic elements of the culture 

(collective unconscious, mythological consciousness, 

archetypes, symbols) keep also the originality, self-identity and 

consequently also independence. Follows, to note that cultural 

memory, a cultural and civilization code of Belarusians today 

not up to the end studied "collective ego", acts in several 

important forms. Studying of this code by the staff of Institute 
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of sociology of Academy of Sciences of Republic of Belarus 

will allow to reveal expectations and aspirations of the 

population, to research the level of development of culture, 

education and health care and dynamics their influence on the 

public relations, economy, image of the country in general. 

 

Ключевые слова: культура, символ, ценности, нормы, 

культурный код. 

Keywords: culture, symbol, values, regulations, cultural code. 

 

 

 

INDIVIDUALITĂȚILE SOCIOCULTURALE ALE 

FEMEILOR RURALE 

 

SOCIO-CULTURAL INDIVIDUALITY RURAL 

WOMEN 

 

Bejan – Volc Iulia, doctor habilitat, cercetător științific 

principal 

Academia de Științe a Moldovei 

  

Elementul lingvistic și gramatica rurală definesc 

caracteristica individualităților socioculturale ale femeilor 

rurale, reflectând modele de pluralism cultural, toate fiind 

cerute de imperativul timpului, de tradițiile strămoșilor. 

Cercetările antropologice și sociologice asupra culturii 

materiale relevă elemente interdependente prezente în cultura 

populară (de exemplu, povestirile populare). Săteanca își 

creează ea însuși variantele potrivite în domeniul ales, în 

scopul de ale putea stăpâni și transmite generațiilor viitoare. 

Cele relatate argumentează unitatea dintre cerințele 

timpului și creativitatea femeilor rurale, iar noutatea științifică 

se măsoară în timp și spațiu. Odată atins Binele, apare o nouă 
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redirecționare a gândirii, citim la marele filosof Platon. Lumea 

este, de acum înainte văzută ca o expresie sau ca „un 

Dumnezeu vizibil și perceptibil‖ cu sentimentele umane. 

Frumosul și Binele se asociază cu stimă de sine, care 

constituie o concepție globală despre sine însuși, despre 

încrederea în sine. Aceste noțiuni sunt influențate de felul ce 

facem și cum arată ceea ce am făcut, cum noi arătăm în ceea ce 

am făcut, toate reprezentând sentimentul de încredere în raport 

cu rezultatul pe care l-am obținut. Adaptarea la viața socială a 

femeilor rurale în contemporaneitate realizează progresul, 

schimbarea, creația, iar nivelul ridicat de încredere în sine 

presupune individualități și comportamente proprii sătencelor 

și exprimă un anumit stil de viață rurală cu aspecte de etică 

socială. 

 

The linguistic and grammar rural socio-cultural 

individualities defining feature of rural women, reflecting 

patterns of cultural pluralism, all required by the imperative of 

time, ancestral traditions. 

Anthropological and sociological research on material 

culture reveals interdependent elements present in popular 

culture (eg folk tales). Countrywoman create their own variants 

suited her chosen field in order to be the master and transmit to 

future generations. 

The reported argues unit of time requirements and 

creativity of rural women and scientific novelty measured in 

time and space. Good once attained, a new forwarding thinking 

we read the great philosopher Platon. The world is now seen as 

an expression or as a „visible and perceptible God‖ with human 

feelings. 

The beautiful and well associated with self-esteem, 

which is a global conception of himself, about self-confidence. 

These notions are influenced by the way we do and what it 

looks like what we did, how we look at what we did, all 
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representing the feeling of trust in relation to the result that we 

have achieved. Adapting to the social life of rural women in 

contemporary achieved progress, change, creation, and the high 

level of self-confidence and individuality involves sătencelor 

own behavior and expressing some rural lifestyle aspects of 

social ethics. 

 

Cuvinte - cheie: individualități socioculturale, Frumos și Bine, 

femei rurale, diversități culturale. 

Keywords: socio-cultural individuality, Beauty and Wellness, 

rural women, cultural diversity. 

 

 

 

VLAHII DIN UCRAINA TRANSCARPATICĂ. 

SENZAŢIONAL LA POROŞCOVO 

 

VLACHS TRANSCARPATHIAN UKRAINE. 

POROŞCOVO SENSATIONAL 

 

Dumbrăveanu Andrei, doctor, conferențiar universitar, 

Departamentul Radio TV, Universitatea de Stat din Moldova 

 

Ucraina Transcarpatică (reg. Ujgorod) reprezintă un 

conglomerat etnic constituit din ruteni, români/vlahi, ucraineni, 

unguri, slovaci, cehi, ţigani, polonezi, nemţi, evrei, etc.  

Istoria acestor pământuri reflectă vremi în care s-au 

suprapus culturi, s-au manifestat interese, s-a format un mediu 

sociocultural divers unde azi se regăsesc urmaşii popoarelor de 

altă dată. 

56 de localităţi din numărul total de 609 câte sunt în 

regiunea Ujgorod, conform datelor prezentate în paşapoartele 

localităţilor din Ucraina poartă nume vlahe. Din numărul total 

al populaţiei 2,6% sunt români/vlahi.  
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Până în prezent sunt conservate localităţi mici cu 

populaţie ce vorbeşte o limbă română arhaică şi care se 

autointitulează vlahi: Soimi, Mircea, Răcheţi, Racovăţ, 

Bâcovăţ, etc. Poroşcovo, atestată documentar prima dată în 

1381, este o localitate situată în munţi,  unde locuiesc circa 

3000 de oameni, dintre care circa 1500 sunt vlahi. Majoritatea 

lor sunt analfabeţi şi duc un mod de trai arhaic, deşi au 

televizoare şi migrează în căutare de lucru. Familiile se 

formează la o vârstă timpurie 14-15 ani fetele 18-20 băieţii şi 

au câte 5-13 copii. În aspect antropologic social Poroşcovo, ca 

şi celelalte localităţi române/vlahe prezintă un teren înţelenit.  

 

Transcarpathian Ukraine (reg. Uzhgorod) is a 

conglomerate made up of ethnic Ruthenian, Romanian / 

Vlachs, Ukrainians, Hungarians, Slovaks, Czechs, Gypsies, 

Polish, German, Hebrew, etc. 

The history of these lands reflect the times in which 

overlapped culture, manifested interest, formed a sociocultural 

environment where diverse peoples today are descendants of 

the once found. 

56 of the total 609 villages that are in Uzhgorod region, 

as shown in localities Ukrainian passports bearing the name 

Vlach. Of the total 2.6% of the population are Romanian / 

Vlachs. 

Until now are preserved small towns with population 

speaking a language that calls itself archaic Romanian Vlachs: 

Soimi, Mircea, missiles, Racovăţ, BACOVA, etc. Poroşcovo, 

first documented in 1381, is a village located in the mountains, 

where about 3000 people, of which about 1,500 are Vlachs. 

Most are illiterate and live an archaic way of life, though TVs 

and migrate in search of work. Families are formed at an early 

age 14-15 girls 18-20 boys and they have 5-13 children. 

Poroşcovo in social anthropological aspect, like other localities 

Romanian / Vlach presents a fallow field. 
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REACTUALIZAREA CADRULUI VALORIC 

GLOBAL PRIN PRISMA LEGILOR BELAGINE ALE 

DACILOR 

 

UPDATING THE FRAMEWORK THROUGH 

GLOBAL VALUE OF LAWS BELAGINE DACILOR 

 

Becciu Sorin, doctorand 

Institutul de Cercetări Juridice și Politice, Academia de 

Științe a Moldovei 

 

Trăim într-o lume care ar fi de neimaginat pentru 

strămoșii noștri, dar cu toate că dezvoltarea tehnologică atinge 

culmi foarte înalte, problemele globale care au soluții nu sunt 

rezolvate din diverse motive. Un exemplu ce merită atenția 

noastră este civilizația Vechii Europe așezată în bazinul 

Dunării. Se cunoaște că aceasta a ajuns la un înalt nivel de 

dezvoltare fapt demonstrat de lipsa sclavagismului, calitatea 

înaltă a ceramicii, de simbolurile utilizate ce sunt similare cu 

cele folosite peste câteva mii de ani și de civilizațiile așezate 

de-a lungul Nilului, Eufratului sau al Fluviului Galben. O serie 

întreagă de descoperiri tehnologice cum ar fi roata, scrierea, 

topirea aurului tot din bazinul Dunării își au originea.   

Înălțarea pe scara evoluției civilizaționale era imposibilă 

fără o componentă spirituală pe măsură. Cu toate că umanitatea 

amintește în toate cărțile de rolul important pe care l-au avut 

Moise și Zaratustra, personalitatea lui Zamolse este mai puțin 

menționată. Chiar dacă autorii antici ca Herodot, Diodor din 

Sicilia, amintesc de exemplul și gradul înalt de cultură a 

dacilor, acestora nu le este acordată atenția necesară. Cu toate 

acestea codul lor moral, denumit și Legile Belagine sau Legile 

Frumoase i-a catalogat ca fiind „cei mai drepți dintre traci‖. 

Acest cod fiind similar cu alte carți sacre precum Dao de Jing 

sau Corpus Hermeticum reușește să ofere celor ce îl urmează 
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un model eficient de a acționa. Doar prin analiza exemplelor 

înaintașilor noștri putem identifica modele eficiente pentru a 

soluționa problemele globale.   

 

The world we are living in today would never be 

imagined by our ancestors. Although the technological 

development is at a maximum the various global problems that 

have already solutions are not yet solved. An interesting 

example is the Old Europe civilization that inhabited the 

Danube basin. It is known the fact that they have reached a 

superior level of developement having no slavery, a high 

quality pottery with symbols similar to those that appeared on 

artifacts from the Nile, Euphratus or Yellow River thousands of 

years later. A series of technological discoveries such as the 

wheel, writing or gold smelting could also be atributed to Old 

Europe Civilization. 

Such a technological development could not be possible 

without a spiritual component. Although Mosses and 

Zarathustra are mentioned in history books, even though the 

importance of the dacian people is acknowledged by the 

ancient authors their legislator – Zamolxis is omited from these 

books. Following their moral code the dacians were called the 

most righteous people from all tracians. Similar with other 

sacred writings such as Corpus Hermeticum or Dao de Jing this 

laws offered an efficient way to act. Only analyzing the 

examples of our ancestors we can identify efficient models to 

solve the global problems we face today. 

 

Cuvinte – cheie: legile Belagine, civilizație, valoare, probleme 

globale. 

Keywords: Belagine laws, civilization, value, global problems. 
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ENCULTURATION OF CONVERTS IN THE MULTI-

ETHNIC SUFI COMMUNITIES IN BERLIN 

 

Yarosh Oleg, doctor, Institute of Philosophy, 

National Academy of Sciences of Ukraine 

 

Present paper deals with the problem of how Muslim 

converts in the Western Sufi communities acquire knowledge 

about Islam (and particularly Sufi knowledge) and how it is 

incorporated in their habitus. We are focused here on the two 

multi-ethnic Sufi communities in Berlin, namely Sufi Center 

Rabbaniyya and Tariqa Burhaniyya.  

Our research is based on semi-structured interviews with 

some of Muslim converts in the Sufi communities and those 

who do not formally embrace Islam, participant observations 

during the Sufi gatherings and informal talks with the 

participants. 

Since early 2000s we can observe inside the Sufi 

communities in Western Europe what Gritt Klinkhammer 

called ―turn to authenticity‖. Some formerly ―hybrid‖ 

institutions were transformed into more traditional and shari’a-

oriented, were converts try to imitate religious attitudes, 

practices and daily life strategies of the born Muslims, for 

example as in the Burhaniyya tariqa in Europe. The other 

―hybrid‖ communities, were born Muslims have significant 

presence, are subjected to internal divisions and schisms, like 

the Sufi Center Rabbaniyya. 

In the Sufi Center Rabbaniyya the hierarchical unmediated 

model of communication is present. It is based on direct 

collective communication between local Sheik with his 

followers, while, this activity is ritualized. The effectiveness of 

this model heavily relies on the extent to which the sheikh’s 

authority is recognized by the entire community. 
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In the Byrhaniyya community the dominant model of 

communication is hierarchical communication through 

mediators who are local mentors, with the main emphasis on 

personal communication. However, each member has 

opportunity to the Chief Sheikh directly, which, in turn, 

together with the individual character of communication 

shortens the communicative distance, making enculturation in 

this community more effective. 

 

 

 

SFERA PUBLICĂ ŞI PRESUPOZIŢIILE ETICE ALE 

DELIBERĂRII ÎN SOCIETATEA POSTCOMUNISTĂ 

 

SCOPE OF PUBLIC AND ETHICAL ASSUMPTIONS 

DELIBERATION POST-COMMUNIST SOCIETIES 

  

Pricop Laura, doctor, Departamentul de Cercetare 

Interdisciplinar, Domeniul Socio-Uman, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza‖, Iași 

 

Sfera publică, aşa cum s-a conturat în societăţile 

postcomuniste, a fost analizată prin comparaţie, fie cu 

societăţile democratice cu tradiţie, după modelul impus de 

Habermas; fie s-a încercat coagularea elementelor definitorii 

capabile să surprindă, în termenii lui Taylor, acel social 

imagery; fie ca parte a sferei publice europene, stadiul post-

integrare al unora dintre ţările central - est – europene, ca sferă 

aflată în curs de constituire, contestată însă de euro-sceptici, ca 

atitudine moderată, sau considerată ca inexistentă, dificil de 

configurat atîta timp cît la baza formării sferei publice 

europene stau impulsurile instituţionale. Această voinţă 

politică/instituţională intrînd în conflict direct cu atitudinile 

rezervate, circumspecte, apatice, la care se adaugă unele 
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accente virulente de anihilare, dezmembrare a unui organism 

fragil, neosificat şi ale cărui sunete articulate au putut fi 

reproduse doar prin intermediari, a condus treptat la crearea 

unei identităţi europene construită virtual, un avatar, în spatele 

căruia se pot însă regăsi individualităţi diferite, din spaţii 

diferite, ce pot adera la aceleaşi structuri discursive.   

Pornind de la aceste premise, lucrarea îşi propune să 

răspundă în prima parte la întrebarea cum și de ce o sferă 

publică, o societate civilă, în spatele căreia a stat un proces lent 

și aparent durabil, poate să se dezintegreze, care au fost 

mecanismele ce au stat în spatele acestei destructurări în 

perioada comunistă; în ce-a de-a doua etapă, să se centreze pe 

modelele de formare, transformare acceptate, preluate-propuse 

prin discurs ale sferei publice în societatea de tip postcomunist 

cu intenţia de a sesiza posibilităţile epistemice şi premisele 

etice ale proceselor deliberative văzute ca rezultate ale 

configurării unei sfere publice în care indivizii au început să se 

„deprindă‖ cu libertatea. 

 

The public sphere, as outlined in post-communist 

societies, was analyzed by comparison with either democratic 

societies with tradition, the model imposed by Habermas; 

either was trying clotting defining elements capable of 

surprising in Taylor's words, that social imagery; either as part 

of the European public sphere, the stage of post-integration of 

some of the Central - Eastern - European in scope pending 

constitution, denied by euro-skeptics, as moderate attitude, or 

considered non-existent, difficult to configure so much long as 

the underlying basis for the formation of European public 

sphere institutional impulses. This political / institutional 

conflicting directly with attitudes reserved, cautious, apathetic, 

plus some accents virulent annihilation, dismemberment of a 

body brittle, ossified and whose articulate sounds could be 

reproduced only through intermediaries, gradually led the 
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creation of a European identity built virtual avatars, behind 

which can however find different individuals in different 

spaces, which can adhere to the same discursive structures. 

Starting from these premises, the work aims to answer 

the first part of the question of how and why a public sphere, 

civil society, behind which stood a slow and seemingly 

durable, can disintegrate, which were the mechanisms They 

were behind this de-structuring during the communist period; 

in which the second stage, to focus on training models, 

transforming accepted, taken-suggested by the speech of the 

public sphere in society type postcommunist intention to seize 

opportunities epistemic premises for ethical deliberative 

processes viewed as results setup of a public sphere in which 

individuals began to "learn" freedom. 

 

Cuvinte - cheie: sferă publică, etică, deliberare, 

postcomunism, societate civilă. 

Key words: public sphere, ethics, deliberation, postcomunism, 

civil society. 
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ANTROPOLOGIA ȘI ETICA MEDICALĂ: PRIVIRI 

ASUPRA BIOETICII ȘI ETICII (BIO)MEDICALE DIN 

PERSPECTIVA CONCEPTULUI ETICII 

ETNOMEDICALE 

 

ANTHROPOLOGIE ET ÉTHIQUE MÉDICALES: 

REGARDS CROISÉES SUR LA BIOÉTHIQUE ET 

L’ÉTHIQUE (BIO)MÉDICALE À TRAVERS LE 

CONCEPT D’ÉTHIQUE ETHNOMÉDICALE 

 

Marin Ana, PhD, Professeure associée, 

Laboratoire de recherche transdisciplinaire en génétique, 

médecines et sciences sociales, Faculté de Médecine et des 

Sciences de la Santé, Université de Sherbrooke, Canada 

Conseillère en éthique, CISSS Chaudière-Appalaches, Canada 

 

Bouffard Chantal, PhD, Professeure titulaire, 

Laboratoire de recherche transdisciplinaire en génétique, 

médecines et sciences sociales, Faculté de Médecine et des 

Sciences de la Santé, Université de Sherbrooke, Canada 

 

Bioetica si etica (bio)medicală au extrapolat avantajele 

obținute în practica medicinii științifice occidentale sau a 

biomedicinei. Printre altele, ele au favorizat îmbunătățirea 

condițiilor de tratament și îngrijire a pacienților și la 

introducerea a consimțământul liber și în cunoștință de cauză. 

Cu toate acestea, antropologii au identificat unele limite 

în proiectarea și aplicarea conceptelor de bioetică, ca parte a 

practicii medicale. Printre acestea, lipsa de contextualizare în 

analiza etică a dilemelor trăite de către pacienți și cadrele 

medicale. Aceste critici au fost auzite în etica clinică, pentru 

care ideea care stă la baza oricărei analize este că aceeași 

dilemă etică pot găsi soluții diferite, în funcție de context. 
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Scopul aici nu este de a aplica principiile preformatate, dar 

găsirea celei mai bune soluții posibile într-un context specific. 

Cu toate acestea, o dimensiune etică rămâne netratată: 

etica sistemelor medicale, altele decât biomedicina, disciplina 

care se referă la etica (bio)medicală și bioetică. Acesta este 

aspectul care ne interesează, făcînd apel la conceptul eperatoriu 

al eticii etnomedicale. Prin referire la așa-numita medicină 

alternativă și etnomedicină în cadrul unei abordări emice, ne 

propunem să accesăm etica care permite îngrijitorilor, 

pacienților și comunităților să definească un comportament 

acceptabil sau nu de îngrijire a sănătății și de a integra bolii și 

sensurile atribuite trăirilor acestora. Abordarea noastră 

metodologică se înscrie în etnografia sistemelor de sănătate 

existente în diferite țări, cum ar fi Moldova. Este o abordare 

care ar putea contribui la îmbogățirea sistemelor etice ale 

înțelepciunii și experienței umane dezvoltate în diferite spații 

de reprezentări culturale. 

 

La bioéthique et l’éthique (bio)médicale
1

 ont apporté 

leurs lots d’avantages dans la pratique de la médecine 

scientifique occidentale, ou biomédecine. Entre autres, elles ont 

permis d’améliorer les conditions de traitement et de prise en 

charge des patient(e)s et d’introduire le consentement libre et 

éclairé. 

Toutefois, les anthropologues ont fait ressortir certaines 

limites dans la conception et l’application des concepts 

bioéthiques dans le cadre de la pratique médicale. Dont, le 

manque de contextualisation dans l’analyse éthique des 

                                                           
1
 Un manque de consensus persiste en éthique et en sciences sociales au 

sujet du sens donné à ces concepts. Voir à ce sujet, Marin A & Ch Bouffard, 

2015, « La bioéthique à l’épreuve de la diversité socioculturelle, la portée 

du sens donné à un concept inachevé », Ethnologie, médecine et bioéthique. 

Partie 1 : Une perception contextuelle de la bioéthique. Journal 

International de Bioéthique, 26 (2) : 17-45.  
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dilemmes vécus par les patient(e)s et les professionnel(le)s de 

santé.
2
 Ces critiques ont été entendues en éthique clinique

3
, où 

l’idée sous-jacente de toute analyse est que le même dilemme 

éthique peut trouver des solutions différentes selon le contexte. 

Le but ici n’est pas d’appliquer des principes préformatés, mais 

de trouver la meilleure solution possible dans un contexte 

précis.  

Toutefois, une dimension éthique demeure intraitée : 

l’éthique des systèmes de médecine, autres que la biomédicine, 

discipline à laquelle réfère l’éthique (bio)médicale et la 

bioéthique. C’est à cet aspect que nous nous intéressons, 

faisant appel au concept opératoire d’éthique ethnomédicale
4
. 

En appréhendant les médecines dites alternatives et les 

ethnomédecines dans une approche émique, nous souhaitons 

accéder à l’éthique qui permet aux soignant(e)s, patient(e)s et 

communautés de définir les comportement acceptables ou non 

                                                           
2
 Marin A & M Meudec, 2007, « Moralités, éthiques et bioéthique, quelques 

réflexions anthropologiques" : 145-206, In M Bulgaru (coord) Elemente de 

antropologie. USM, p. 176-195. 
3
 L’éthique clinique, tel que pratiquée au Québec, est  basée sur l’approche 

théorique de Ricoeur qui défini l’éthique comme étant « une visée de la vie 

bonne avec et pour autrui dans des institutions justes » ; voir Ricoeur P., 

1990, Soi-même comme un autre, p. 199 – 236. Cela veut dire qu’on 

cherche à faire ressortir les valeurs en conflit dans le but d’en prioriser une 

et surtout de chercher à réduire le faussée entre celles-ci. En misant sur 

l’analyse des valeurs en jeu pour trouver des pistes de solution à un 

dilemme ou une problématique éthique, sont intégrées les différentes 

sphères qui interagissent dans le contexte, soient : valeurs personnelles des 

professionnels de la santé, valeurs du patient, valeurs sociétales, valeurs 

organisationnelles, valeurs professionnelles etc. 
4
 Bouffard Ch & A Marin, 2015, « Juste un mot. Premiers jalons pour une 

éthique ethnomédicale», Ethnologie, médecine et bioéthique. Partie 1 : Une 

perception contextuelle de la bioéthique. Journal International de 

Bioéthique 26 (2) : 11-13 ; URL : www.cairn.info/revue-journal-

international-de-bioethique-2015-2-page-11.htm. 

http://www.cairn.info/revue-journal-international-de-bioethique-2015-2-page-11.htm
http://www.cairn.info/revue-journal-international-de-bioethique-2015-2-page-11.htm
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en matière de soins de santé et d’intégrer la maladie et le sens 

qui lui est donné à leur vécu. Notre approche méthodologique 

relève de l’ethnographie des systèmes de santé existants dans 

différents pays, tel la Moldavie. Une approche qui pourrait 

permettre d’enrichir les systèmes éthiques de la sagesse et de 

l’expérience humaine développées dans des espaces de 

représentations culturelles différents. 

Cuvinte – cheie: etica medicală, etica etnomedicală, 

biomedicină. 

Mots – clés: l'éthique médicale, l'éthique médicale ethno, 

biomédecine. 

 

 

REPERE PROTOBIOETICE ÎN GÂNDIREA 

PATRISTICĂ: STUDIU ISTORICO–CONCEPTUAL 

 

PROTOBIOETHICAL REFERENCES IN PATRISTIC 

REASONING: HISTORICAL AND CONCEPTUAL 

STUDY 

 

Banari Ion, lector universitar, Catedra Filosofie și Bioetică, 

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 

―Nicolae Testemiţanu‖ din Republica Moldova 

 

Delimitarea câmpului divers şi uneori divergent al 

percepţiilor vizavi de bioetică cere, pe de o parte, o prezentare 

a punctelor de vedere ce formează fundamentul istoric al 

acesteia, pe de altă parte, a motivelor și a premiselor ce au dus 

la apariția bioeticii. Reflectarea novatorie asupra problemelor 

provocate de intervenţiile biotehnologice asupra vieţii, de criza 

antropoecologică globală, bioetica provoacă reevaluarea 

valorilor, formularea şi promovarea noilor principii, 

propunerea soluţiilor pentru noi aspecte etice, plasând, nu 

rareori, convingerile morale clasice în grupul celor arhaice, fără 
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a ține cont de faptul că umanul nici nu le-a cunoscut sau nici nu 

le-a experimentat. Pornind de la interogaţiile asupra 

admisibilităţii, din punct de vedere al valorilor morale şi 

general-umane, a ceea ce a devenit posibil cu ajutorul 

biotehnologiilor, în spațiul bioeticii se animează discuţii asupra 

valorii vieţii şi asupra limitelor acesteia, asupra corpului şi a 

comercializării sale, asupra persoanei şi a drepturilor ei etc. 

Deseori dezbaterile asupra dilemelor morale în bioetică se 

exprimă pornind de la câteva aspecte importante – medical, 

juridic, religios şi sociofilosofic, fapt ce ţine de caracterul 

interdisciplinar al bioeticii. Din acest punct de vedere, ne 

propunem o analiză a contextului moral patristic ce se 

regăsește în bioetică reevaluat și o fundamentare a unor repere 

creștine uitate și diminuate de societate pe parcursul istoriei. 

 

Delimitation of diverse and sometimes divergent field of 

perceptions towards bioethics requires, on the one hand, a 

presentation of views that form the historical foundation of 

bioethics, and on the other hand, the reasons and premises that 

led to the appearance of bioethics. Innovatory reflection of the 

problems caused by biotechnological  intervention in life, from 

anthropoecological global crisis, bioethics causes revaluation 

of values, formulating and promoting new principles, 

proposing solutions for new ethical aspects, placing classical 

moral convictions in the archaic group, regardless humanity  

neither known or experienced them. Starting from the 

interrogations on the admissibility in terms of moral values, 

what has become possible with the help of biotechnology, in 

bioethics field are animated discussions on the value of life and 

its limits, about body and its commercialization, the person and 

its rights etc. Often the debates over moral dilemmas in 

bioethics are expressed from several important aspects - 

medical, legal, religious and sociophilosophical, which keeps 

the interdisciplinary nature of bioethics. From this point of 
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view, we propose an analysis of the patristic morality what is 

found in bioethics reassessed and a foundation of Christian 

landmarks diminished and forgotten by society throughout 

history. 

 

Cuvinte - cheie: teologie, patristică, bioetică, creștin, morală, 

etică. 

Keywords: theology, patristic, bioethics, Christian, moral, 

ethical. 

 

 

 

FUNCȚIA TERAPEUTICĂ A ISTORIILOR VIEȚII ÎN 

STUDIUL VIOLENȚEI ASUPRA FEMEII 

 

LIFE HISTORIES THERAPEUTIC FUNCTION IN THE 

STUDY OF VIOLENCE AGAINST WOMEN 

 

Mărgărint Tatiana, lector universitar, Departamentul 

Filosofie și Antropologie, 

Universitatea de Stat din Moldova 

 

Metoda istoria vieții permite colectarea de informații 

despre esența subiectivă a vieții unei persoane. În aceste 

interviuri persoana intervievată este povestitor al istoriei vieții 

sale, iar membrul echipei de cercetători este ghid care 

direcționează acest proces, proces în care se trece de la 

povestire la interpretare. Un prim și imediat rezultat a 

interviurilor realizate de către echipa de antropologi este 

realizarea funcției terapeutico-cathartică care permite 

purificarea de emoțiile cum ar fi durerea sufletească, 

deznădejdea, frica față de viitor. 

Istoriile vieții relatate ne-au făcut să înțelegem 

diversitatea rolurilor care există în cadrul acestei comunități 
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închise aparent omogenă, omogenitatea rezultând din faptul că 

deținutele sunt femei și au fost pedepsite de către legea penală. 

Istoriile vieții colectate ne-au oferit trăirea și interpretarea de 

către femeile deținute a evenimentelor din viața lor personală 

dar și faptul că violența comisă asupra femeii este în 

majoritatea cazurilor cauză a crimelor comise. 

 

Life history method allows the collection of information 

about the essence of a person's life. In these interviews, the 

interviewee is the narrator of the history of his life, and 

member of the research team is the guide that directs the 

process, process that moves from story to interpretation. A first 

and immediate result of interviews conducted by the team of 

anthropologists is to achieve therapeutic-cathartic function, 

which allows purification of emotions such as pain of the soul, 

despair, fear of the future. 

Life histories narrated made us understand the diversity 

of roles that exist within this closed community apparently 

homogeneous, homogeneity resulting from the fact that 

detainees are women and they were punished by the criminal 

law. Life histories collected offered us the experience and 

interpretation by women of events held in their personal lives 

but also that violence committed against women in most cases 

concerned crimes committed. 

 

Cuvinte-cheie: metoda istoria vieții, instituție închisă, femei, 

violență, crimă.  

Keywords: life history method, closed institution, women, 

violence, crime. 
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SUBIECTE BIOETICE ÎN CADRUL CONSILIERII 

SPIRITUALE A DEȚINUȚILOR 

 

BIOETHICAL TOPICS IN SPIRITUAL COUNSELLING 

OF DETAINEES 

 

Ojovanu Vitalie, doctor habilitat, conferențiar universitar, 

Catedra Filosofie și Bioetică,  

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 

―Nicolae Testemiţanu‖ din Republica Moldova 

 

Cojocaru Viorel, lector universitar, Catedra Filosofie și 

Bioetică, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 

―Nicolae Testemiţanu‖ din Republica Moldova 

 

Deţinuţii, amplasaţi în instituţii specializate 

(penitenciare), constituie o categorie socială ce necesită o 

atenţie sporită atât din partea unor factori de decizie, cât şi a 

cercetătorilor, a specialiştilor în diverse domenii de asistenţă: 

socială, psihologică, medicală, etc. Totodată se configurează o 

necesitate tot mai impetuoasă pentru asistenţa spirituală 

realizată printr-un proces de consiliere. Identificarea şi atacarea 

subiectelor referitor la deţinuţi, la modul de viaţă al acestora, în 

detenţie, constituie preocupările din categoria celor de 

actualitate. Consilierea spirituală a indivizilor în atare mediu 

existenţial evidenţiază o serie de acţiuni prioritare printre care 

un loc distinct îl reprezintă cele ce ţin de bioetică. Acestea 

preponderent se axează pe abordarea aspectelor referitor la 

viaţă, sănătate, relaţie medic-pacient, încredere reciprocă, 

confidenţialitate ş.a. Atare studii, la rândul lor, devin specifice 

prin faptul că implică teme sociale, psihologice, medicale, 

juridice şi toate acestea într-un spaţiu caracterizat de prezenţa 

unui contingent vulnerabil, polarizat în diverse extreme socio-
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psihologice, de regulă cu serioase probleme de sănătate 

(somatică şi psihică). 

 

The detainees placed in specialized institutions 

(prisons) are a social category requiring increased attention 

from both of decision-making factors as of researchers, of 

specialists in various areas of assistance: social, psychological, 

medical, etc. Also a growing need for spiritual assistance 

achieved through a process of counseling is impetuously 

configuring. Identifying and challenging the topics relating to 

detainees, to their life in detention, constitute the category of 

topical concerns. Spiritual counseling of individuals in such 

existential environment highlights a number of priority actions 

among which a distinct place represents those related to 

bioethics. These mainly focus on addressing issues relating to 

life, health, doctor-patient relationship, mutual trust, 

confidentiality, etc. Such studies, in turn, are specific in that 

they involve social issues, psychological, medical, legal and all 

this in an area characterized by the presence of a vulnerable 

contingent, polarized in various socio-psychological extremes, 

usually with serious health problems (somatic and 

psychological). 

 

Cuvinte - cheie: bioetică, consiliere spirituală, deţinuţi, 

instituţii de penitenciar, valori. 

Keywords: bioethics, spiritual counseling, prisoners, prison 

institutions, values. 
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TEORIA SISTEMULUI METACOGNITIV IN 

CONTEXTUL ETICII SOCIALE 

 

METACOGNITIVE SYSTEM THEORY IN THE 

CONTEXT OF SOCIAL ETHICS 

 

Scutelnic Sorin, doctorand, Departamentul Filosofie și 

Antropologie, Universitatea de Stat din Moldova 

 

În urma unui șir de dezamăgiri sociale, economice, 

politice, societatea moldovenească trăiește într-un cîmp al 

insecurității metacognitive: care este scopul vieții mele, în cine 

să am încredere, ce este bine pentru mine etc. Sistemul meta-

cognitiv reprezintă un ansamblu de sensuri generale, care 

ordnonează sfera „ideilor despre idei‖ și/sau oferă „sensul 

sensurilor‖ actvităților, pe care omul le face în spațiul cotidian. 

John H. Flavell, introduce conceptul cheie – metacogniție, 

pentru a demonstra existența unui nucleu dur al reprezentării 

„viitorului în prezent‖ la nivelul unei societăți, instituție sau 

individ.  

Instituiile sociale, organizațiile de grup, subiecții umani, 

toți suntem conectați la acest nucleu. În apropierea de el 

oamenii își construiesc diverse strategii și planuri de viitor: se 

angajează în anumite acțiuni, întemeiază familii, se 

reprofilează etc. Un sistem metacognitiv pozitiv, rațional și 

coerent dă tonul unei coeziuni sociale, căci planurile mele 

asupra viitorului interacționează cu planurile tale de viitor. Mai 

mult decît atît, el dar oferă o securitate ontologică și axiologică 

a prezentului, deoarece el capătă sens, și astfel tot ce fac eu 

acum voi avea rezonanțe peste un timp oarecare.  

Lipsa unei coerențe metacognitive la scară socială, este 

motivul unei anomii sociale: lipsa de încredere reciprocă, 

anxietăți și frustrări sociale. Instituțiile, organizațiile și 

subiecții sociali intră într-o fază de disoluție, autism și 
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schisofrenie (fiecare subiect social gîndește diferit viitorul). 

Teoria metacognitivă oferă soluții atît la nivel de societate (prin 

elaborarea unor politici oreintate spre constituirea nucleului 

metacognitiv), abordează instituția (coaching organizațional), 

dar și oferă un cadru de a  terapie rațională individuală 

(consiliere filosofică).  

 

Following a series of social, economic and political 

disappointments, Moldovan society lives in a field of 

metacognitive insecurity: what is the purpose of my life, in 

who I fave trust, what is good for me, etc. Meta-cognitive 

system is a set of general directions, which represent sphere of 

"ideas about ideas" and / or provide "meaning about meanings" 

what man makes daily. John H. Flavell introduces this key 

concept - metacognition, to demonstrate the existence of a hard 

nucleus of "future in the present" representation at a company, 

institution or individual. 

We are all connected to this core: social institutions, 

organizations group, humans.  Near him various people build 

their future plans and strategies: engage in certain actions, 

founded families, are reshaping etc. If we have positive, 

rational and coherent metacognitions, sets the tone for social 

cohesion, my plans for the future of interacting with your 

future plans. Moreover, it offers ontological and axiological 

security, because it makes sense, and so I'm doing everything I 

have resonances over a certain time. 

Absence of consistency metacognitive on social scale, 

produce social anomie: a lack of mutual trust, social anxieties 

and frustrations. Institutions, organizations and social subjects 

entering a phase of dissolution, autism and schizophrenia (each 

social subject thinks in different future). Metacognitive theory 

offers solutions, at society level (through this concepts we can 

build metacognitive harmony), addresses institution 
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(organizational coaching), but also provides a framework for 

the rational individual therapy (counseling philosophical). 

 

Cuvinte - cheie: metacogniție, etică, „viitor în prezent‖, 

coeziune socială.  

Keywords: Metacognition, ethics, „future in the present‖, 

social cohesion. 

 

 

 

DESCHIDERE ȘI TOLERANȚĂ INTERCULTURALĂ ÎN 

SPAȚIUL PUBLIC AUTOHTON: DEZIDERATUL 

ILUZORIU AL POLITICILOR CULTURALE 

EUROPENE ÎN MOLDOVA 

 

OPENNESS AND TOLERANCE INTERCULTURAL 

LOCAL PUBLIC SPACE: DESIDERATUM ILLUSORY 

EUROPEAN CULTURAL POLICY IN MOLDOVA 

 

Erhan Vera, doctorand,  

Departamentul Filosofie și Antropologie, Universitatea de Stat 

din Moldova 

 

Acordul de Asociere al Republicii Moldova cu Uniunea 

Europeană presupune asumarea unui șir de atribuții și 

responsabilități la nivel de stat, respectiv implementarea 

acestora prin activități, acțiuni concrete, astfel încît integrarea 

individului de rînd să poată fi eficientizată, ajustată cerințelor 

sau trendului european. Cunoscut, este faptul, despre 

marginalizarea culturii în majoritatea studiilor despre 

integrarea Europeană, precum și în procesele decizonale față de 

stabilirea priorităților la nivel European, iar aspectele 

economice, monetare și politice fiind cele ce prevalează în 

analiza costurilor și beneficiilor integrării. Cu toate acestea, 
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politicile culturale Europene impun un șir de de deziderate, atît 

statelor membre UE, cît și celor în proces de integrare. Pe lîngă 

dificultățile de ordin fiscal, de armonizare a legislației, 

politicilor de taxare, circulația liberă a oamenilor, bunurilor și 

serviciilor ș.a., în state precum Moldova sunt imperioase 

adaptarea politicilor culturale Europene, precum și a politicilor 

intersectoriale care au impact direct sau indirect asupra 

domeniului culturii. 

Promovarea dialogului și toleranței interculturale 

reprezintă o prioritate în politicile publice culturale Europene, 

precum este, de altfel, și susținerea implicării diverșilor actori 

publici, nu doar a statului, în facilitarea acestui dialog. 

Presupunînd celebrarea și promovarea diversității și 

dezvoltarea unei profunde înțelegeri a diverselor perspective și 

practici de înțelegere a lumii, promovarea egalității și sporirea 

proceselor creative, precum și posibilitatea de creștere a 

participării și a libertății de a face alegeri, dialogul 

intercultural, exprimat prin deschidere și toleranță, în 

Republica Moldova este într-un grad foarte scăzut manifestat, 

iar efectul implementării politicilor este departe de a fi acela de 

creștere al acestui grad. Factorii de influență, cauzele și 

rezultatele pe termen lung urmărite prin elaborarea, dar și 

implementarea unor politici publice, vor constitui subiectul 

analizei de față, totodată reflectînd disponibilitatea și 

deschiderea cetățeanului din Moldova față de acestea. 

 

Association Agreement between Moldova and the 

European Union assume a string of roles and responsibilities at 

the state level, through activities that their implementation, 

concrete action so that all the individual integration can be 

streamlined, adjusted requirements or European trend. Known 

is the fact, about the marginalization of culture in most studies 

about European integration and decision-making processes to 

setting the priorities at European level and the economic, 
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monetary and political system of the analysis are the costs and 

benefits of integration. However, European cultural policies 

require a string of goals, both EU member states, as well as in 

the integration process. Besides the difficulties fiscal 

harmonization legislation, policy, taxation, free movement of 

people, goods and services etc., in countries such as Moldova 

are compelling adaptation of European cultural policies and 

sectoral policies that have a direct or indirectly the cultural 

field. 

Promoting intercultural dialogue and tolerance a priority 

in the European cultural public policies, such as it is, in fact, 

supporting the involvement of various public actors, not just 

the state in facilitating this dialogue. Assuming celebrate and 

promote diversity and develop a deeper understanding of 

diverse perspectives and practices of understanding the world, 

promoting equality and enhancing the creative process and the 

possibility to increase participation and the freedom to make 

choices, intercultural dialogue, expressed openness and 

tolerance in Moldova is in a very low degree manifested, and 

the effect of policy implementation is far from that growth this 

degree. The influencing factors, causes and long-term 

outcomes pursued by developing and implementing public 

policies, will be the subject of this analysis, while reflecting 

citizen of Moldova willingness and openness to them. 

Cuvinte – cheie: toleranță interculturală, politici culturale, 

dialog intercultural. 

Keywords: intercultural tolerance, cultural policy, intercultural 

dialogue. 
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COMUNITĂŢILE RELIGIOASE DIN REPUBLICA 

MOLDOVA: DE LA TRADIŢIONALISMUL MODERN 

LA PROVOCĂRILE POSTMODERNE 

 

RELIGIOUS COMMUNITIES FROM REPUBLIC OF 

MOLDOVA: FROM MODERN TRADITIONALISM TO 

POSTMODERN CHALLENGES 

 

Gumenâi Ion, doctor habilitat, conferențiar universitar, 

Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din 

Moldova 

 

Istoria comunităţilor religioase din actuala Republică 

Moldova, daca este să fie cercetată este una care poate scoate 

în evidenţă funcţiile pe care o avea religia pentru acestea. 

Documentele de secol al XIX –lea ilustrează cum nu se poate 

mai bine în primul rând rolul de conservant al religiei pentru 

păstrarea identităţii, pe un eşechier ce cuprinde o diversitate de 

forme de la manifestări inofensive culturale şi până la opoziţie 

faţă de autorităţi sau chiar însăşi instituţia statului.  

Perioada interbelică a constituit o epocă relativ liniştită 

pentru comunităţile religioase din această zonă, mai ales 

datorită guvernământului care a fost instaurat. În schimb 

segmentul de timp ce a urmat celei de a doua conflagraţii 

mondiale, pe o perioadă de aproximativ trei decenii  a 

constituit practic vorbind o perioadă de confruntare între 

diferitele comunităţi religioase(indiferent dominante sau 

minoritare) şi instituţia statului. De fapt ideilor religioase li se 

opunea ateismul sovietic –în acest caz fiind vorba de 

confruntarea antipodurilor, unde puterea sovietică a folosit 

toate metodele de combatere a gândirii religioase.  

Sfârşitul secolului XX şi începutul secolului al XXI-lea a 

constituit o nouă provocare pentru comunităţile religioase din 

Republica Moldova, când regimului de opresiune totalitar i-a 
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urmat perioada de democratizare şi noi atitudini pe care urmau 

să se poziţioneze aceliaşi comunităţi religioase. Ori, tocmai  

noile atitudini pot fi reliefate prin intermediul sondajelor 

sociologice pe diferite probleme în baza cărora şi ne putem 

expune. 

 

The history of religiuos communities from the current 

Republic of Moldova, if it is to be investigated, is one that can 

highlight the functions that had religion for these. Documents 

from 19
th

 century shows could not be better first of all the role 

of preservative of religion for keeping the identity, a spectrum 

that include a diversity of forms from inofensive cultural 

events until opposition to authorities even state institution 

itself. 

The interwar period was a period relatively quiet for 

religious communities from this area, especially due the rulling 

that was established. Instead the segment time that followed 

second world conflagration, on a period of approximate three 

decades practically speaking was a period of confrontation 

between different religious communities ( indifferent dominant 

or minority) and state institution. In fact religious ideas was 

opposed Soviet atheism- in this case being about confrontation 

of antipodes, where the soviet power used all ways to combat 

religious thinking 

The end of 20
th

 century and the beging of 21
th  

was a new 

challenge for the religious communities from Republic of 

Moldova, when after the totalitarian regime of oppresion 

followed the period of democratization and new attitudes they 

were about to position the same religious communities. Either 

just new attitudes can be highlighted through opinion polls on 

diferent problems based on which we can expose. 

 

Cuvinte - cheie: comunităţi religioase, Republica Moldova, 

religie, regim, confruntări. 
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ESCALADAREA EXTREMISMULUI ŞI 

RADICALISMULUI ISLAMIC CA REZULTAT AL 

EŞUĂRII DIALOGULUI INTRA – ŞI INTER – 

CIVILIZAŢIONAL 

 

ESCALATING ISLAMIC EXTREMISM AND AS A 

RESULT OF FAILURE OF ESSENTIAL RADICALISM 

DIALOGUE BETWEEN - AND INTER - CIVILIZATION 

 

Dodul Dumitru, doctor, conferențiar universitar, 

Departamentul Filosofie și Antropologie, Universitatea de Stat 

din Moldova 

 
 Este imposibil de a ne forma o viziune autentică asupra 

Islamului dacă nu reușim să ne detașăm de fobiile noastre și de 

stereotipurile pe care le avem faţă de această religie. Nu avem 

capacitatea de a delimita între Islam ca religie și diferitele 

ideologii ce se constituie pornind de la ea invocând 

fragmentar învățăturile Islamului, unul dintre principalele 

motive fiind amenințarea teroristă, care a devenit, cu regret, o 

constantă a realităţii lumii contemporane. Răspândirea terorii și 

instaurarea unui climat de nesiguranță – impact al actelor de 

violență extremă, de care nu poate fi ferit nimeni în orice colţ 

al lumii sar afla, este de fapt ținta principală a terorismului, 

care, a fost atinsă. 

Suntem participanţii conflictului în care modernitatea 

vestică aflată în plină globalizare nu doreşte să recunoască 

„Excepţia islamică‖. În special atunci când dezideratul apariţiei 

democraţiei în statele Orientului Apropiat şi Mijlociu, Africa 
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de Nord, coincide cu interesul marilor concerne atrase de 

resursele de hidrocarburi ale regiunii. 

Premisa de la care pornim este că, atât în interiorul 

statelor succesoare ale Califatului şi ale Imperiului Otoman, 

relaţiile dintre musulmani (sunniți şi şiiţi), moștenesc o situaţie 

de instabilitate încă din epocile anterioare, cât şi de la faptul că 

raportul „lumii islamice‖ cu „Ceilalţi‖, în mod special cu 

Occidentul sau constituit diferit şi oscilează în dependenţă de o 

multitudine de factori pe întreaga lor durată. 

 

It`s imposible to create an authentic view of Islam, when 

we can not exeed the  fears and stereotypes that we attach to 

this religion. We do not have the capacity to diferenciate 

between Islam as a religion and various ideologies partially 

bassed on the muslim teachings, one of the motives being the 

terrorist threat, which unfortunately became a permanent 

variable in the contemporary reality. The main purpose of 

terrorism is in fact the establishement of an unsave climate and 

indused terror which is a direct result of extreme violence, 

capable of seeping into any place in the world. 

The main conflict of the moment is the apparent 

incapacity of the western world to recognize the so called 

„Islamic exception‖. Especially when the so disered presence 

of democracy in the Middle East and Northern Africa coincides 

the concers directly related to the hydrocarbs in that region. 

The starting point should be viewed as the innitial instability 

within the states that succede the Caliphate and the Otoman 

Empire, the relationship between muslims Sunnis and Shiites, 

aswell as,  the corelation between the Islamic world and The 

Outsiders, especially the Western World issuing simply from a 

vast variety and insularity of respective individual 

developements. 
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БАЛКАНИЗМ И ОРИЕНТАЛИЗМ КАК 

ПРОЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО ПЛЮРАЛИЗМА В 

ИСТОРИОГРАФИИ 

 

BALKANISM AND ORIENTALISM AS A 

MANIFESTATION OF THE CULTURAL PLURALISM 

IN THE HISTORIOGRAPHY 

 

Papțova Alla, doctor, lector universitar 

Universitatea de Stat din Comrat 

 

Открытие многообразия культур в XIX веке 

положило начало культурной антропологии.  Однако 

поддержание такого многообразия в условиях 

модернизации и глобализации оказалось сложной задачей. 

В историографии эта проблема может быть решена путем 

принятия многообразия не только объектов исследования и 

исследовательских процедур и практики, но и  систем 

оценок. Опыт понимания места Востока, в том числе 

Восточной Европы в ментальном пространстве европейцев 

отражается в концепции ориентализма и балканизма. 

Балканизм и ориентализм представляет собой систему 

организованного знания, на основе ряда иерархически 

организованных бинарных оппозиций 

(рациональное/иррациональное, центр/периферия, 

цивилизация/варварство), в которой первый символ ( центр 

или Европа) - это всегда более значим по сравнению с 
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противоположным (периферия, Балканы). Ориентализм 

возникает раньше и опирается на развитую историческую 

и литературную традицию. Концепция балканизма 

разрабатывается балканскими и западноевропейскими 

исследователями. Восток и Восточная Европа для 

Западной Европы это "Другой", который имеет важное 

значение для понимания собственной идентичности и 

цели, или "периферии", что позволяет ему утвердить себя в 

качестве центра. Опыт понимания своего места в качестве 

периферии могут быть травматическим, но это начало 

осознания собственной природы. В ряде случаев центров 

культурного влияния может быть несколько. Так, 

например, для гагаузов преодолеть «эффект балканизма» 

оказалось возможным в связи с тем, что для них значимы 

несколько центров культурного влияния. В связи с этим,  

периферийность осмыслена как особо значимое состояние 

перекрестка, моста, обеспечивающего возможность 

диалога цивилизаций. Формой преодоления 

травматичности состояния периферийности может быть 

попытка поменять полярность, сделав центром именно 

провинцию. Примером этого может служить «Filosofija 

palanke» Радомира Конcтантиновича. 

 

The discovery of the diversity of cultures in the nineteenth 

century marked the beginning of cultural anthropology. 

However, maintaining this diversity in the conditions of 

modernization and globalization has proved a complex task. In 

the historiography of this problem can be solved by accepting 

the diversity  of the objects of study and research procedures 

and practices, and  system of assessments . The experience of 

understanding the place of the East, including East Europe in 

the mental space of Europeans is reflected in the concepts of 

Orientalism and Balkanism. Balkanism and Orientalism is a 

system of organized knowledge, which is based on a number of 
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hierarchically organized binary oppositions (rational/irrational, 

center/periphery, civilization/barbarism), in which the first 

character (center, or Europe) is always the first in 

comparison  with the opposite (periphery, Balkans).The 

Orientalism arises earlier and is linked to the 

advanced  historical and  literary tradition. The concept of the 

Balkanism is developed by the Balkan and Western European 

researchers. East and Eastern Europe for Western Europe is  " 

the Other" which is important for understanding own identity 

and purpose, or "the periphery", allowing it to constitute itself 

as center. The experience of the understanding of its place as 

the periphery can be traumatic, but it is the beginning of the 

awareness of the own nature. In some cases, centers of cultural 

influence can be multiple. For example, for the Gagauzes to 

overcome the effect of balkanism" has been possible due to the 

fact that for  them are significant a few centers of cultural 

influence. In this connection, to be the periphery is regarded as 

particularly important, because the crossroads or the bridge 

provides the possibility of a dialogue of civilizations. A form of 

overcoming trauma, of the state of peripheries may be an 

attempt to reverse the polarity, when the province became the 

center. An example of this can serve as a book  "Filosofija 

palanke" by Radomir Konstantinovich. 

 

Ключевые слова: балканизм, ориентализм, 

историография. бинарная оппозиция, Восточная Европа. 

Key words:  Balkanism , Orientalism, historiography, binary 

oppositions, East Europe. 
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POTENȚIALUL EDUCAȚIONAL AL ARTELOR 

MARȚȚIALE JAPONEZE. STUDIU DE CAZ: KENDO, 

GLOBALIZARE ȘI DIFICULTĂȚI ALE 

ACULTURAȚIEI 

 

THE EDUCATIONAL POTENTIAL OF JAPANESE 

MARTIAL ARTS. CASE STUDY: KENDO, 

GLOBALIZATION AND DIFFICULTIES OF 

ACCULTURATION 
 

Colțea Andrei, licențiat în antropologie 

Universitatea de Vest din Timișoara 

 

Actualele arte marțiale (gendai budo) sunt un produs al 

epocii moderne, de după restaurația Meiji din 1868 (sfârșitul 

perioadei feudale). Scopul practicării lor iese din zona 

confruntării, chiar și a auto-apărării (în ciuda evidențelor 

beneficii în acest sens), accentul fiind pus pe progresul 

spiritual, fizic, moral și caracterial.  

Unele arte marțiale au devenit discipline olimpice, dar 

toate au suferit, sub influența globalizării culturale prin 

deschiderea accesului la o „piață‖ culturală comună, un proces 

de comercializare, îngrijorător pentru japonezi. Astăzi se 

încearcă oficial promovarea budo ca fiind „darul Japoniei 

pentru omenire‖ și contribuția sa la pacea mondială, în ciuda 

unui scepticism manifest privind abilitățile non-japonezilor de 

a înțelege „esența‖ a ceea ce înseamnă „do‖ și a temerilor 

privind degradarea potențialului axiologic și educațional al 

budo prin globalizare. Aceste temeri nu sunt neîntemeiate. 

Multiple surse în cultura de masă prezintă artele marțiale ca 

nimic mai mult decât lupte brutale ale unor gladiatori moderni, 

sau ca fiind impregnate de ritualuri magico-ezoterice care sunt 

folosite în a crea un produs cât mai atractiv pentru vânzare.  
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Scopul acestei lucrări este să evidențieze potențialul 

artelor marțiale, prin valoarea lor educațională, de a contribui 

la crearea unei societăți pluraliste și deschise, precum și la 

consolidarea unei etici sociale compatibile cu post-

modernismul. În final voi prezenta rezultatele unui studiu 

menit să analizeze dificultățile adaptării unei arte marțiale 

tradiționale, kendo, la imaginarul colectiv de tip european, în 

cadrul procesului de aculturație. 

 

Modern martial arts (gendai budo) are a product of the 

modern age, after the Meiji restoration of 1868 (after the feudal 

period). The purpose of their practice goes beyond 

confrontation and even self-defense (despite the obvious 

benefits in that field). The accent falls on the spiritual, moral, 

physical and characterial progress. 

Some martial arts became olympic disciplines, but they 

all suffered, under the influence of globalization, by accessing 

a common cultural market, a process of commercialization, 

worrying for the Japanese. Today, kendo is promoted as 

Japan’s gift to mankind, its contribution to world peace, despite 

a surviving skepticism regarding the ability of non-japanese to 

grasp the essence of the Japanese do, and the fears regarding 

the degradation of budo’s axiological and educational potential 

through globalization. These fears are somewhat justified. 

Multiple sources in mass culture present martial arts as nothing 

more than modern gladiatorship and brutal fighting, or as being 

impregnated with pseudo-magical and esoterical rituals that 

make a good product wrapping.  

The purpose of this paper is to highlight the educational 

value of budo, and its potential to contribute to the creation of a 

pluralist and open society, as wella s the consolidation of a 

social ethic that is compatible with the postmodern world we 

live in. in the end I will present the results of a research 

regarding the difficulties of adapting a traditional martial art, 
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kendo, to the European social imaginary, in the process of 

acculturation. 

 

Cuvinte - cheie: globalizare, arte martiale, educatie, etica 

sociala. 

Key words: globalization, martial arts, education, social ethic. 

 

 

 

BĂRBAT/FEMEIE ÎN CULTURA CHINEZĂ : TRECUT 

ȘI PREZENT 

 

MAN / WOMAN IN CHINESE CULTURE: PAST AND 

PRESENT 

 

Bajora Anatolie, doctorand, Xinjian Building, Pudong-

Shanghai, Shanghai University, China 

 

China este o țară antică cu o cultură și civilizație 

milenară, iar datorită reformelor economice inițiate de liderul 

comunist Deng Xiaoping de la sfârșitul anilor 70, ai secolului 

trecut, China și-a deschis larg porțilr către lume, iar statutul ei 

crește de pe zi ce trece la nivel mondial. 

Modernizarea și globalizarea au adus cu ele multe 

schimbări atât pozitive, cât și negative ca ex.: țara se dezvoltă 

furtunos, sute de milioane de oameni au fost scoși din sărăcie, a 

fost lichidat anafalbetismul, datorită accesului la educație și a 

creșterii bunăstării material, femeile au început să se 

emancipeze în societatea tradițională, lucru de neconceput 

anterior. 

 La fel însă a crescut și rata divorțurilor, iar din cauza 

politicii unui singur copil, generațiile tinere au devenit mai 

egoiste, societatea a intrat în febra consumarismului, iar vechile 

valori par să numai fie actuale. 
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În concluzie putem spune că dezvoltarea țării a luat-o cu 

mult înaintea schimbării mentalității oamenilor, făcând ca 

chinezii să rămână în continuare conservativi și fideli față de 

tradiții și obiceiurile străvechi, poate că și din cauza că China 

prea mult timp a fost o țară închisă și a dezvoltat o civilizație 

proprie cu care încă se identifică. 

 

China is an old ancient civilization, but thanks to Deng 

Xiaoping economic reforms opened to worldwide and its status 

grows. 

Modernization and globalization have brought with them 

many changes both positive and negative. But Chinese remain 

conservative and faithful to their old traditions and ancient 

customs, maybe because China too long has been a closed 

country and developed a civilization wherewith identify. 

 

Cuvinte cheie: China, globalizare, tradiție, societate. 

Key words: China, globalization, traditions, society. 

 

 

IMAGINAR, MITURI ȘI STRUCTURI SIMBOLICE ÎN 

MIȘCAREA FALUN DAFA. CAZUL REPUBLICII 

MOLDOVA 

 

IMAGINARY, MYTHS AND SYMBOLIC STRUCTURES 

IN MOVEMENT FALUN DAFA. THE REPUBLIC OF 

MOLDOVA 

 

Barcari Dina, doctorand, Departamentul Filosofie și 

Antropologie, 

Universitatea de Stat din Moldova 

 

Asociația Obștească Falun Dafa din Republica Moldova 

este o mișcare de natură spirituală care nu include templuri, 
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ritualuri, venerări, ci tinde spre „perfecțiunea spirituală‖ prin 

intermediul exercițiilor și a meditațiilor. Construcția 

imaginarului în cadrul acestei comunități este realizată în baza 

principiilor: adevăr, compasiune, toleranță și a luptei împotriva 

represiunilor comuniste din China asupra discipolilor Școlii 

Falun Gong (China). Concepțiile acestei școli se încadrează în 

caracteristicile New Age: pretinderea unei apropieri mai mari 

de spiritualitate; crearea „unei spiritualități fără granițe sau 

dogme care îngrădesc‖; militează pentru o viziune holistică 

(mintea, trupul și sufletul sunt interconectate); autodezvoltarea 

și autoevaluarea de sine. 

 

NGO Moldovan Falun Dafa is a spiritual movement that 

does not include temples, rituals, veneration, but tends toward 

"spiritual perfection" through exercises and meditations.  

Imaginary construction is carried out within this community 

based on principles: truth, compassion, tolerance and the fight 

against communist China's repression of Falun Gong disciples 

School (China). Schools fall into the mindset of this New Age 

features: demanding further approach to spirituality; create "a 

spirituality without borders or restricting dogma"; militates for 

a holistic (mind, body and soul are interconnected); self 

development and self-esteem. 

 

Cuvinte-cheie: imaginar, mit, structuri simbolice, New Age, 

Falun Dafa. 

Keywords: imaginary, myth, symbolic structures, New Age, 

Falun Dafa. 
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MIȘCAREA UNIFICĂRII ÎN LUME ȘI ÎN MOLDOVA  

 

UNIFICATION MOVEMENT IN THE WORLD AND IN 

MOLDOVA 

 

Eșanu Andrei, Master in Health Education, University of  

Porto, Portugal 

 

Cho Sung Soo, Special Adviser for Moldova, UPF is an NGO 

in Special Consultative Status with the Economic and Social 

Council of the UN 

 

Mișcarea Unificării cuprinde activități religioase, sociale, 

culturale și de afaceri inspirate de mișcarea păcii inițiată de 

către doctor reverend Sun Myung Moon. Mișcarea Unificării a 

început în Coreea de Sud, în 1954, atunci când Sun Myung 

Moon a fondat Asociația Duhului Sfânt pentru Unificarea 

Creștinismului Mondial, o mișcare religioasă nouă. După 

aceea, Sun Myung Moon a fondat astfel de organizații notabile 

precum Federația Femeilor pentru Pace Mondială (WFWP), în 

1992, și Federația Universală pentru Pace (UPF), în 2005, care 

a sponsorizat multe alte organizații și proiecte de-a lungul 

anilor; inclusiv proiecte în educație, artă, mass-media, activism 

social și afaceri. In zilele noastre oameni inspirați de mișcarea 

unificării există în fiecare țară din lume. Cei mai mulți membri 

trăiesc în Coreea, Japonia și Statele Unite ale Americii. 

Ceremonia Binecuvântării a mișcării unificării (ceremonie de 

căsătorie) interculturală, internațională și interconfesională este 

o tradiție care a atras atenția publicului. Învățătura de bază a 

mișcării unificării este cuprinsă în principiul divin, care include 

(1) scopul lui Dumnezeu în crearea ființelor umane, (2) căderea 

omului, și (3) restaurarea - procesul pe parcursul istoriei, prin 

care Dumnezeu lucrează pentru a elimina efectele negative ale 

căderii umane și de a restabili omenirea înapoi la relația inițială 
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pe care Dumnezeu a intenționat-o. Primii reprezentanți ai 

Mișcării Unificării în Moldova au venit în anul 1993 și până la 

sfârșitul anului 2015, în Moldova mai mult de 120 de persoane 

au lucrat pentru extinderea mișcării păcii inițiată de către Dr. 

Rev. Sun Myung Moon.  

 

 The Unification Movement comprises religious, social, 

cultural and bussiness activities inspired by peace movement 

initiated by reverend doctor Sun Myung Moon. Unification 

Movement started in South Korea in 1954 when Sun Myung 

Moon founded the Holy Spirit Association for the Unification 

of World Christianity, a new religious movement. Afterwards 

Sun Myung Moon founded such notable organizations as 

Women’s Federation for World Peace (WFWP) in 1992 and 

Universal Peace Federation (UPF) in 2005 that sponsored 

many other organizations and projects over the years; including 

projects in education, arts, news media, social activism and 

businesses. In our days people inspired by unification 

movement exists in every country in the world. Most members 

live in Korea, Japan and USA. Intercultural, international and 

interfaith Blessing Ceremony of the Unification movement (a 

wedding ceremony) is a tradition that attracted public attention. 

The core teaching of unification movement is comprised in 

Divine Principle, which includes (1) God's purpose in creating 

human beings, (2) the fall of man, and (3) restoration – the 

process through history by which God is working to remove 

the ill effects of the human fall and restore humanity back to 

the original relationship and position that God intended. The 

first representatives of the Unification Movement came into 

Moldova in 1993 and by the end of 2015, in Moldova more 

than 120 people worked for expanding peace movement 

initiated by reverend doctor Sun Myung Moon.  

 

Cuvinte-cheie: Mișcarea Unificării, Sun Myung Moon. 
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АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ ДЛЯ ШИРОКОЙ 

АУДИТОРИИ. ОПЫТ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО 

ИСТОРИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА 

 

ACADEMIC KNOWLEDGE FOR WIDE AUDIENCE: 

THE EXPERIENCE OF THE POPULAR SCIENCE 

HISTORICAL MAGAZINE 

 

Anikin N., kандидат исторических наук, 

Москва, МГУ им. „М.В. Ломоносова‖, Историческии 

Факультет, Кафедра Этнологии, Ученый секретари Музея 

Современый Росии 

 

В современных условиях именно формат научно-

популярного исторического журнала, основанного на 

практически неисчерпаемом потенциале богатейшего 

фондового собрания нашего музея,  является наиболее 

эффективным инструментом популяризации исторических 

знаний. 

Главная задача журнала: донести до максимально 

широкой аудитории результаты академических 

исследований, расширяющие наши представления о 

событиях прошлого, представляющие их с новой, порой, 

неожиданной стороны. 

Поскольку наша цель — издавать популярный 

исторический журнал, рассчитанный на самую широкую, и 

в первую очередь - на молодую аудиторию, нам с одной 

стороны, приходится соответствовать критериям 

исторической достоверности, а с другой — говорить с 

читателем на понятном современном языке. 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&stype=image&lr=10313&noreask=1&parent-reqid=1474290840569725-732911233541326930827328-sfront3-038&source=wiz&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1903-wh-974-pd-1-wp-16x9_1920x1080-lt-218
http://msupublishing.ru/
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Учитывая «клиповое» сознание большинства 

современных читателей, которые не желают, да зачастую и 

не способы воспринимать сложные научные тексты, 

журнал адаптирует материалы своих авторов - ученых из 

Института российской истории, Института этнологии и 

антропологии Российской академии наук, Института 

военной истории, ведущих экспертов из МГУ, РГГУ, 

специалистов из российских регионов. 

 

Modernity has left unchanged the value of museums in 

preserving cultural heritage, but requires new forms of 

representation of information. Richest stock collection of the 

Museum of Contemporary history of Russia has an almost 

inexhaustible potential. The format of scientific and popular 

historical magazine, is the most effective tool of popularisation 

of historical knowledge in modern times. 

The main aims of the journal are: to convey to the widest 

possible audience the results of academic research; to expand 

understanding of the events of the past, presenting them with 

new, sometimes unexpected directions. 

Popular history magazine is intended for a broad, and 

primarily at a younger audience.The authors of the articles on 

the one hand, should take into account the criteria of historical 

authenticity, and with another — to speak with the readers in 

understandable and modern language.The editors pay attention 

a "video clip consciousness» of most modern readers who do 

not wish to, and often not ways to take complex scientific texts. 

The magazine adapts the materials of their authors. Our 

authors are scientists from the Institute of Russian history, 

Institute of Ethnology and anthropology, Russian Academy of 

Sciences, the Institute of military history, leading experts from 

MSU, RSUH, specialists from the Russian regions. 
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Kлючевые слова: музей, историческое знание, научно-

популярный журнал, приспособление, культурное 

наследие. 

Key words: museum, historical knowledge, popular science 

magazine, adaptation, cultural heritage. 

 

 

 

ISTORIA ȘI PSIHANALIZA „ELITELOR” AFLATE LA 

PUTERE 

 

HISTORY AND PSYCHOANALYSIS THE "ELITES" IN 

POWER 

 

Saharneanu Eudochia, doctor habilitat, profesor universitar, 

Departamentul Filosofie și Antropologie, Universitatea de Stat 

din Moldova 

 

Diferite popoare și culturi percep diferit conceptul de 

elită. Descoperim o trăsătură esențială care nu lipsește în 

definirea ei și anume, că elita este definită în înțelesul de 

valoare, de performanță, de caracter. La aceste rareori se 

adaugă și alte valori sau drepturi dobândite prin moștenire, 

democrație sau forță. În condițiile în care în secolul XX 

egalitatea s-a impus ca o valoare noțiunea de elită era privită cu 

reticență. Astăzi, elitele sunt apreciate ca o formă de excelență 

fundamentată de ideile de putere, bogăție, notorietate.  

Petru Crețu în Luminile și umbrele sufletului (Humanitas, 

București, 2015, p. 14) elaborează conceptul de „falsă 

conștiință‖ dându-i următorul sens. Falsa conștiință se produce 

prin cultivarea unei credințe despre sine cu mult superioară 

realității, este o imagine a unei excelențe absente, confirmarea 

propriei realității ca un deziderat himeric cu privire la sinele 

său. Operațiunea aceasta de substituire nu se face conștient ci 
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este un construct al inconștientului. Autorul menționează că nu 

e de găsit altă explicație că omul mediocru se crede întotdeauna 

mai mult decât este și vrea să fie tratat ca atare. Să atingă locul 

excelenței, să se afle sus. Mediocritatea este tentată să se afle 

mereu în rândul celor cu adevărat excepționale, cu realizări 

demne de admirație. 

Această minoritate dominantă, preocupată de cea mai 

subțire dimensiune a realității sociale, cea discursivă, reducând 

existența la polul material dar fără a produce bunăstarea 

materială ne face să ne întrebăm în ce măsură „elitele‖ aflate la 

putere pot constitui adevărata clasă conducătoare. Celeritatea 

imprimată actului decizional, luarea unei hotărâri fiind separată 

de punerea acesteia în practică caracterizează „elitele‖ aflate la 

putere în Republica Moldova.  

Aici apare întrebarea dacă membrii unei societăți, lipsiți 

de inițiativă, control  și sancțiune în sfera publică pot fi socotiți 

cetățeni, iar regimul politic în care ei există – democrație. 

 

Different peoples and cultures perceive different concept 

elite. Discover an essential feature that is missing in its 

definition, namely, that elite is defined within the meaning of 

value, performance and character. These rarely adds further 

value or acquired by inheritance rights, democracy or force. 

Given that the twentieth century was imposed equality as a 

value concept of elite was regarded with wariness. Today, 

elites are appreciated as a form of excellence founded by the 

ideas of power, wealth, notoriety. 

Peter Cretu in Lights and shadows soul (Humanitas, 

2015, p. 14) elaborates the concept of "false consciousness" 

giving the following meaning. False consciousness is produced 

by culturing a far superior beliefs about reality itself, is an 

image of an absent excellence, confirmation own reality as a 

chimerical goal on his self. This replacement operation is not 

aware that is a construct of the unconscious. The author noted 
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that no other explanation is found that man always thinks more 

mediocre than it is and wants to be treated as such. Mediocrity 

is always tempted to be among the truly exceptional with 

achievements worthy of admiration. 

This minority dominant concerned with the thinnest 

dimension of social reality, the discourse, reducing the polar 

material existence but without producing material wealth 

makes us wonder whether the "elites" in power may be true 

ruling class. Printed rapidity of the decision, a decision 

separate from putting into practice characterizes the "elites" in 

power in Moldova. 

Here the question arises whether members of society, 

deprived of initiative, control and sanction in the public sphere 

can be counted citizens and the political regime in which they 

exist - democracy. 

 

Cuvinte-cheie: elite, falsă conștiință, mediocritate, cetățean, 

democrație. 

Key words: elite, false consciousness, mediocrity, citizen, 

democracy. 

 

 

ANALIZA SEMIO-DISCURSIVĂ APLICATĂ ÎN 

CADRUL SFEREI PUBLICE: CAZUL MIGRANȚILOR 

 

SEMIO-DISCURSIVE ANALYSIS APPLIED IN THE 

PUBLIC SPHERE: MIGRANTS CASE 

 

Bogatu Eugenia, doctor, conferențiar universitar, 

Departamentul Filosofie și Antropologie, Universitatea de Stat 

din Moldova 

 

Studiul discursului reprezintă o componentă 

fundamentală a societății. Analiza semio-discursivă valorifică 
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mai multe componente ale interacțiunii discursive, articulînd o 

teorie a strategiilor discursive bazată pe interacțiunea actorilor 

sociali. Discursul ca limbaj în acțiune, raportat la sfera publică, 

reflectă și configurează ordinea publică. Viziunea pragmatică 

oferită de analiza discursului sugerează ideea că transformările 

sociale reprezintă o problemă de limbaj. Prin analiza semio-

discursivă ca interacțiune socială, putem contribui eficient la 

dinamizarea schimbărilor sociale. Multitudinea de schimbări 

sociale este condiționată, inclusiv, de fenomenul migrației. În 

prezent, migrația reprezintă o strategie de viață. Analiza semio-

discursivă aplicată în cazul migranților vizează recunoașterea 

faptului că migrația ca proces, poate fi înțeleasă doar dacă 

analizăm contextul de origine și de destinație al migranților; 

relația reciprocă dintre ele. Prin migrație, examinăm o 

organizare socială care nu se leagă exclusiv nici de societatea 

gazdă și nici de cea emitentă, ci realizează o legătură între cele 

două. Persoanele care migrează manifestă în funcție de context, 

anumite aspecte ale identității lor. În interacțiunea cu ceilalți, 

migranții transmit anumite aspecte ale sinelui printr-o serie de 

semne. Șirul de stări pe care le trăiește un migrant reprezintă 

consistența unei vieți cu multiple deschideri în spațiu și timp. 

 

The study of the speech is a fundamental component of 

society. Semio-discursive analysis harness more components of 

discursive interaction, articulating a theory of discursive 

strategies based on the interaction of social actors. The speech 

as language in action, related to the public sphere, reflects and 

configures public order. The pragmatic vision offered by the 

discourse analysis suggests that social transformations 

represent a problem of language. By semio-discursive analysis 

as a social interaction, we can contribute effectively to dynamic 

social changes. The multitude of social changes is conditioned 

by the migration phenomenon. Currently migration is a life 

strategy. Semio-discursive analysis applied in the case of 
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migrants targets the recognition that migration as a process can 

only be understood if we analyze the context of the origin and 

destination of migrants; the mutual relation between them. By 

migration we examine a social organization that is not assigned 

to any of the host society and even by the issuer, but makes a 

connection between the two. People who migrate manifest 

certain aspects of their identity, depending on the context. In 

their interaction with others, migrants transmit certain aspects 

of themselves through a series of signs. The number of states 

that a migrant relives represent the consistency of a life with 

multiple openings in space and time. 

 

Cuvinte-cheie: discurs, sferă publică, migrant, context, 

identitate. 

Keywords: speech, public sphere, migrant, context, identity. 
 

 

 

 
TEMATIZAREA FILOSOFICĂ A CELUILALT ÎN 

CONTEXTUAL CONSTITUIRII SOCIETĂȚII PLURALE 

 

THEMATIZATION PHILOSOPHICAL ESTABLISHING 

A COMPANY IN THE PLURAL OTHER 

 

Lupușor Alexandru, lector universitar 

Departamentul Filosofie și Antropologie, Universitatea de Stat 

din Moldova 

 

Articolul analizează tematizarea filosofică clasică a categoriei 

Celuilalt, înțeleasă ca un principiu fundamental al conceptului 

cunoașterii de sine, așa cum acesta a fost elaborate în tradiția 

gîndirii europene a modernității. În ceea ce privește filosofia 

tradițională, înțelegerea Celuilalt a fost realizată pe două 
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aliniamente de bază: una bazată pe tradiția fenomenologică (E. 

Husserl, M. Merleau-Ponty), cealaltă ținînd de filosofia dialogului 

(M. Buber, M. Bahtin). În articol sînt descries aceste două direcții 

în conceptualizarea alterității și se urmărește, în special, poziția 

sintetică propusă de către E. Levinas, care combină cele două 

tradiții de interpretarea a Celuilalt, cea fenomenologică și dialogică. 

Totodată, conceptul Celuilalt este tratat în mod particular prin 

raportarea la filosofia postmodernă, fiind definit în relație cu 

problemele intersubiectivității, comunicării și dialogului. De 

asemenea, articolul pune în evidență faptul că emergența tematizării 

Celuilalt în tradiția gîndirii europene este strîns legată de 

conceptual identității. Astfel, cercetarea problemei alterității prin 

prisma teorielor identității revelează similarități între următoarele 

problematizări: problema cunoașterii de sine ale identității 

personale și problema proceselor produse la nivelul identității 

collective.      

 

The article analyzes traditional philosophical category of 

«Other» understood as fundamental principle of modern European 

concept of self-knowing. According to the philosophical tradition, 

the understanding of «Other» was conducted within two key areas: 

one based on the phenomenological tradition (E. Husserl, P. L. 

Berger, T. Luckmann); and the second belonged to versions of 

dialogism (J.P. Sartre, M. Buber, J. Lacan etc.). In the article are 

characterized two directions in understanding of «Other» (general 

and specific), and refers to synthetic position of E. Levinas, which 

combines (as it follows from the analysis) the phenomenological 

options and dialogism. Concept of «Other» is particularly treated 

within postmodern philosophy and is defined in relation to 

problems of inter-subjectivity, communication and dialogue. At the 

same time, the emerging of European tradition of «Other» discourse 

is closely related to the formation of the «identity» concept. The 

study of «Other» within the identity theory reveals similarities of 
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the problematic fields: self-knowing of individual personality and 

processes occurred on the level of collective political identity.  

 

Cuvinte-cheie: Celălalt, intersubiectivitate, alteritate, identitate, 

dialogism 

Key-words: Other, intersubjectivity, alterity, identity, idiologism,   

 

 

 
ABORDAREA ANTROPOLOGICĂ A FIINŢĂRII 

OMULUI ÎN PERIOADA POSTMODERNĂ 

 

THE ANTHROPOLOGICAL APPROACH TO MAN´AS 

BEING IN TO THE POSTMODERN PERIOD 

 

Vrabie Victoria, doctorand, 

Departamentul Filosofie și Antropologie, Universitatea de Stat 

din Moldova 

 

Articolul analizează abordarea antropologică a fiinţării 

omului în perioada postmodernă, ca o mișcare intelectuală 

postmodernismul apare ca o provocare pentru mai multe teme 

moderniste, care au fost mai întâi articulate în timpul 

Iluminismului. Printre acestea se numără pozitivismul științific, 

inevitabilitatea progresului uman, precum și potențialul rațiunii 

umane de a aborda orice adevăr esențial al condițiilor fizice și 

sociale și prin urmare fiind supuse controlului rațional. 

Termenul "postmodernism" a intrat mai întâi în lexiconul 

filosofic în 1979, o dată cu publicarea lucrării lui Jean-François 

Lyotard „Condiția postmodernă‖. Sensibilitatea postmodernă 

nu deplânge pierderea coerenței narative, mai mult decât 

deplînge pierderea de a fiiinţa într-un anume fel. La fel ca omul 

modernist, omul postmodern face parte din dezvoltarea socio-

cultural și istoric și poate fi văzută ca un mod specific de a 
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descrie viața și cultura postmodernă. Aceasta evidenţiază o 

criză a identității ființei umane (etnice, sexuale, sociale și 

culturale) și lupta sa pentru legitimare într-o societate ipocrită. 

Acești factori determină schimbarea mentalităţii şi raţiunii 

omului postmodern refuzând să limiteze adevărul la 

dimensiunea rațională și prin urmare, să detroneaze intelectul 

uman ca arbitru al adevărului. În general, acest tip de existenţă 

umană include un eșec, apărînd ca un atavism bazat pe 

caracteristicile statului omului modern ca om postmodern. 

The article analyzes the anthropological approach of 

man´as being in to the postmodern period, as an intellectual 

movement postmodernism was born as a challenge to several 

modernist themes that were first articulated during the 

Enlightenment. These include scientific positivism, the 

inevitability of human progress, and the potential of human 

reason to address any essential truth of physical and social 

conditions and thereby make them amenable to rational 

control. The term ―postmodernism‖ first entered the 

philosophical lexicon in 1979, with the publication of The 

Postmodern Condition by Jean-François Lyotard. Postmodern 

sensibility does not lament the loss of narrative coherence any 

more than the loss of being. Like modernist man´as being, 

postmodern man´as being  is part of socio-cultural and 

historical development and can be seen as a specific way of a 

depiction of the postmodern life and culture. It shows a crisis 

of identity of human being (ethnic, sexual, social and cultural) 

and its struggle for legitimization in a hypocritical society.  

This factors causes the change of the postmodern mind refuses 

to limit truth to its rational dimension and thus dethrones the 

human intellect as the arbiter of truth. In general, this type of 

human being include  the a failure occurs on the characteristics 

of the modern state as a postmodern.  

 



67 
 

Cuvinte - cheie: perioada postmodernă, perioada modernă, 

postmodernism, viața postmodernă, omul postmodern. 

Keywords: postmodern period; modern period; 

postmodernism, postmodern life, postmodern man. 

 

 

 

ТЕОРИЯ ИГРЫ И ПОВЕДЕНИЕ ЛЮДЕЙ 

 

GAME THEORY AND BEHAVIOR 

 

Cebanu Mihail, student, anul III, specialitatea Antropologie,  

Departamentul Filosofie și Antropologie, Universitatea de Stat 

din Moldova 

 

Игры еще мало изучены, а их потенциал можно 

сказать еще вообще не раскрыт. Но одно остается 

очевидным это то, что время посвященное играм 

непосредственно оказывает прямое влияние на образ 

жизни игрока, его привычки и 

ежедневную рутину, то как игрок определяет приоритеты 

и вырабатывает стратегию жизни.  

Конечно еще много 

предстоит исследований в области влияния игр на 

человека и социум, поэтому привести точные данные о 

влиянии игр на человека пока пока невозможно, а можно 

лишь строить догадки. Но можно провести параллель, 

между игрой о которой говорили исследователи двадцатый 

век играми современного 

мира.  Как и все другие они функционируют по 

одному и тому же принципу, а значит 

несут в себе все те же шаблоны поведения, выстраивания 

взаимоотношений и поиск мотивации для дальнейшего 

принятия решения, которые присущи игре.  
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Получается, что мир игр несет в себе скрытые и мало 

изученные возможности для  развития и процветания 

человечества, пока игры будут восприниматься людьми 

как нечто забавы ради мы конечно будем продолжать 

получать сомнительные 

результаты о полезности или важности игры в жизни люде

й.  

Но когда человек сможет 

превзойти свои слабости и использовать природу игры, 

которая заложена в нас генетически, во благо и развитие, 

тогда перед нами появится новый мир, который 

несет в себе безграничное количество возможностей. 

 

Games still poorly understood, but their potential can say 

more generally is not disclosed. But one thing is clear is that 

the time devoted to games directly has a direct influence on the 

player's lifestyle, his habits and daily routine, the player 

determines the priorities and develop strategies of life. 

Of course much remains to be research in the field of 

games and the impact on human society, therefore, result in 

precise data on the impact of games on the man is not yet 

possible, but we can only speculate. But it is possible to draw a 

parallel between the game has been talked about  century 20 

researchers games of the modern world. 

Like all other they operate on the same principle, and 

therefore carry all the same patterns of behavior, building 

relationships and finding motivation for further decision-

making, which are inherent in the game. It turns out that the 

world of games brings the hidden and little-studied possibilities 

for the development and prosperity of mankind, yet the game 

will be perceived by people as something for fun, we certainly 

will continue to receive questionable results on the usefulness 

or importance of play in people's lives. But when a man can 

beat his weaknesses and use the nature of the game, which is 
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built into us genetically, for the benefit and development, then 

in front of us will be a new world that brings unlimited number 

of possibilities. 

 

Kлючевое слово: теория игры, поведение людей, социум. 

Keywords: game theory, the behavior of people, society. 

 

 

 

INFLUIENȚA MIJLOACELOR TEHNICE ȘI 

INFORMAȚIONALE CONTEMPORANE ASUPRA 

ADOLESCENȚILOR. CAZUL R. MOLDOVA 

 

INFLUENCE ON CONTEMPORARY INFORMATION 

AND TECHNICAL MEANS 

ADOLESCENTS. CASE OF MOLDOVA 

 

Raețchi Irina, Master,  

Universitatea de Stat din Moldova 

 

Societatea secolului XXI este una informațională și 

tehnologizată. Faptul acesta se datorează unui proces istoric 

îndelungat de transformări și revoluții culturale, sociale, tehnice 

care au determinat mediul în care noi astăzi trăim. Omul 

contemporan cu mult a depășit condițiile existențiale ale 

modernității, trecând prin transformări radicale și totuși unele 

procese au rămas neschimbate datorită plasării unor mecanisme de 

funcționare  în inconștient. 

Astăzi este greu de imaginat vre-o  sferă a vieții cotidiene 

unde nu sunt implicate tehnologiile noi. În condițiile acestea 

adolescenții preiau viziunea asupra lumii nu din spusele, practicile 

părinților sau din cărți, ci se conectează la diferite surse 

informaționale pe care le oferă tehnologiile noi. Acest fapt duce 

spre o îndepărtare de la o realitate socială fiind substituită de 
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mediul virtual, care nu corespunde cu realitatea, ea nu oferă 

practici sociale de a înfrunta greutățile, astfel adolescenții nu sunt 

capabili să se conformeze la mediul social, ei sunt vulnerabili în 

fața provocărilor pe care le aduc timpurile noi și societatea 

autohtonă nu este o excepție. 

Tehnologiile noi compensează într-un fel acel gol social sau 

cultural care se formează pe parcursul evoluției societății 

autohtone. Dar acest fapt nu ar trebui să fie un impediment, ci 

dimpotrivă să ne facă să localizăm problema, iar gadget-le, 

Internetul sau TV, informația primită să o folosim cu scopul de a 

evita sau repara greșelile, dar nu numai pentru a o consuma.    

 

XXI century society is one informational and tech. This fact 

is due to a long historical process of transformation and cultural 

revolution, social, technical that led environment in which we now 

live. Contemporary man far exceeded the existential conditions of 

modernity, through radical transformations and yet some processes 

have remained unchanged due to the placement of mechanisms 

operating in the unconscious. 

Today it is hard to imagine any sphere of everyday life 

where new technologies are not involved. Under these conditions 

adolescents worldview not take the sayings, practices parents or 

books, but connects to different sources of information offered by 

new technologies. This leads to a departure from the social reality 

being substituted by virtual environment, which does not 

correspond to reality, it does not provide social practices to face 

hardships, so teenagers are not able to conform to the social 

environment, they are vulnerable challenges they bring new times 

and local society is no exception. 

New technologies in a way that compensates for social or 

cultural void that is formed during the evolution of local society. 

But this should not be an impediment, but rather to make us locate 

the problem and gadgets too, the Internet or TV, the information 
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received to use it in order to avoid or fix mistakes, but not limited 

to consume. 

 

Cuvinte – cheie: societatea informațională, societatea 

tehnologizată, mediu virtual. 

Keywords: information society, tech society, virtual 

environment 
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