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Abstract 

Se spune că ” Viața s-a născut la sat ”… 
La începutul existenței umane omul nu era preocupat de faptul cum arată sau de ce cred cei 

de alături despre el, ci cum să supraviețuiască de la o zi la alta și cum să țină piept grelelor 
încercări ale sorții… Omul e unica ființă cu rațiune pe Terra, e unicul care poate face din nimic 
ceva și transforma imposibilul în posibil.  De la pietre și bețe a ajuns la nave și roboți și totuși 
nu a uitat de unde a pornit.  În acest proiect se va arăta importanța obiceiurilor străvechi în 
societatea de azi, la fel și a valorilor de care aceasta e dominată, se va vorbi despre rolul robo-
inteligenței într-o nouă societate a conștiinței dar și despre sentimentele naționale de care ne 
mîndrim…  

 
1. Obiceiuri și sentimente naționale 

Se spune că Dumnezeu a creat mai întîi 
cerul și pămîntul, plantele și animalele, apele 
și deșertul și într-un final a creat Omul.  La 
prima vedere ar părea că ființele umane sînt 
identice, au doi ochi, două urechi, două mîini, 
două picioare și au aceeași predestinație, însă 
nu e chiar așa. 

În natură nu există două organisme umane 
perfect identice, la fel nu există și două națiuni 
care să se asemene în toate, căci nu în zadar se 
spune că soarele strălucește în fiecare țară 
diferit. Orice teritoriu își are comorile sale 
care se transmit de-alungul secolelor, de la 
generație la generație și nu-i neapărat ca 
acestea să se măsoare în monede sau metale 
prețioase, căci există comori de o valoare cu 
mult mai mare, acestea fiind obiceiurile, 
tradițiile, valorile și sentimentele naționale. 

Pe parcursul dezvoltării societății s-au 
schimbat relațiile dintre generații, multe 
obiceiuri s-au păstrat, altele au dispărut, unele 
și-au modificat conținutul. 

Obiceiurile moldovenești poartă însem-
nate valori moștenite din moși-strămoși prin 
care se consolidează națiunea, acestea 
contribuind la indentificarea neamului nostru.  

Prin obicei moldoveanul înțelege diverse 
manifestări cu caracter folcloric și pictoresc 
ce cuprind semnificații profunde asupra 
omului privind relațiile lui cu natura și lumea 
inconjurătoare.  Neamul nostru este bogat în 
obiceiuri, unul dintre cele mai importante 
fiind întîlnirea oaspeților cu pîine coaptă în 
sobă, sare și un păhar cu vin, în acest mod ne 
arătăm tot respectul și căldura din casă. 

Alte obiceiuri inedite respectate și 
practicate sînt cele de ajutor reciproc: de clacă 
la construcția casei, de ajutor la săpatul sau 
curățatul fîntînii, de pregătirea zestrei care în 
tradiția noastră e numită șezătoare. Încă din 
cele mai vechi timpuri și pînă în prezent 
sufletul moldoveanului este dominat de 
sentimente naționale specifice, precum 
mîndria națională, demnitatea umană, 
atașamentul față de neam, patriotismul, 
dragostea față de frumos… 

Obiceiurile și sentimentele modoveanului 
s-au păstrat pînă în prezent și este important 
să conștientizăm faptul că avem nevoie să 
păstrăm legătura cu trecutul, cu tradițiile 
seculare, să protejăm și promovăm 
patriotismul spiritual-imaterial. 
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2. Materie și suflet în obiceiuri + 
Globalizarea. 

Se spune că ”nimic nu e veșnic, totul se 
naște, trăiește și moare ”, însă cele mai 
durabile în timp, născute încă de la începuturi, 
sînt obiceiurile. Pentru respectarea și 
transmiterea acestora au fost sacrificate vieți, 
ani și suflete. O națiune se poate deosebi de 
alta prin mai multe aspecte, una din ele fiind 
obiceiurile, însă există opinii precum că 
aceste aspecte cu timpul ar putea fi șterse din 
amprenta timpulu, societatea fiind supusă 
procesului de Globalizare.  În viziunea 
noastra Globalizarea reprezintă procesul de 
modificare a lumii sub un singur standart, 
adică asigurarea unei limbi mondiale, unei 
singuri culturi, unei religii, dispariția unor 
noțiuni cum ar fi obiceiuri naționale, limbă 
națională și însăși natiunea. 

Globalizarea presupune formarea unui stat 
uninațional, pe tot globul pămîntesc.  Spre 
atingerea acestui scop ar fi necesar de a șterge 
pur și simplu cu un burete trecutul și istoria 
existenței umane și de a educa cîteva generații 
să vorbească aceeași limbă, să li se impună 
aceleași obiceiuri și să nu li se dea libertatea 
de a alege. 

De-a lungul mileniilor omul a 
conștientizat că mai sfînt și drag ca pragul 
pămîntesc nu există nimic în lume, o vorbă 
românească spunând ” Fie pîinea cît de rea, tot 
mai bună-n țara mea ” și nu ar fi corect ca 
toate tezaurile națiunilor, tot frumosul și 
diversitatea să dispară. 

Obiceiurile, tradițiile, patria sunt părţi 
component a spiritualităţii [1] şi trebuiesc 
protejate și sfințite cu apă sfîntă a dragostei 
pentru ca și cei ce vor veni în viitor să simtă 
căldura soarelui așa cum o simțim și noi. 

3.  O sută de personalități marcante din 
lume 

Mai întîi de toate toți suntem oameni, după 
care copii, mame, tătici, bunici, medici sau 
profesori… Unii se mulțumesc cu o viață 
simplă și monotonă, pe cînd alții muncesc zi 
și noapte pentru a deveni cineva de mare 
valoare [2], pentru a schimba ceva în 
societate.  Un astfel de exemplu este William 
Henry Gates al III-lea, născut pe 20.10.1955, 
cunoscut ca Bill Gates și fiind fondator al 

Microsoft Corporation.  Datorită lui lumea 
informaticii a descoperit noi orizonturi.  Gates 
afirmă că: ” Înainte să faci ceva perfect, fă 
ceva perfectibil ”, dar toate acestea desigur 
necesită multă și multă muncă.  Nu e deloc ușor 
să ajungi pe culmile cele mai înalte, să-ți 
cunoască numele o lume întreagă, astfel o altă 
personalitate marcantă Theodore Roosevelt, al 
26-lea președinte al SUA spunea: ” Fă ceea ce 
poți cu ceea ce ai acolo unde ești ”, prin urmare 
în viață nu e nimic simplu chiar dacă așa pare. 
Toate personalitațile marcante din istoria 
omenirii au demonstrate că prin greutăți poți 
ajunge și dincolo de stele, ele sînt vii exemple 
de success și de urmat și pînă la urmă totuși 
trebuie de ținut cont că: ”A fi domn e-o 
întîmplare, a fi OM e-un lucru mare”. 

4. Moralitatea, obiceiurile și 
sustenabilitatea socialităţii și credinței. 

Vestitul rector al ASEM, profesorul Paul 
Bran spunea, că “Viitorul e Trecutul inmulţit 
la Prezent”  Vestitul rector al ASEM, 
profesorul Paul Bran spunea, că “Viitorul e 
Trecutul inmulţit la Prezent”  

Trecutul e o amintire, prezentul e un 
adevăr, iar viitorul o presupunere.  Trecutul 
nu-l putem schimba, pe cînd de prezent 
depinde viitorul. Așa e în firea omului, să 
trăiască cu ziua de azi, însă există și cei cu 
rațiunea limpede pe care îi doare sufletul 
pentru ce poate fi mîine cu urmașii săi.  
Datorită acestora s-a introdus termenul de 
SUSTENABILITATE [4, 5]. Această noțiune 
nu are o definiție exactă, însă are un sens unic. 

În viziunea noastră sustenabilitatea 
înseamnă un mod de viață mai puțin egoist, 
deasemenea o formă de consum care este mult 
mai considerabilă față de sănătatea proprie, 
față de sănătatea celorlalți, față de sănătatea 
planetei…Trăim într-o societate mult prea 
poluată, în care nonvalorile sunt plasate pe 
trepte mai înalte față de moralitate. 
Moralitatea, obiceiurile, sustenabilitatea sunt 
ca niște raze de lumină ce conferă societății 
credință în sine și speranță. 

Există multiple sacralități în natură pe care 
societate e datoare să le apere și păstreze cu 
sfințenie căci nu în zadar strămoșii noștri s-au 
luptat pînă în ultima clipă pentru ca noi să 
putem savura din toate frumusețile pămîntești. 
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Pentru a avea o societate sănătoasă, 
dominată de valori precum iubirea, bunătate, 
sinceritate, toleranță, în primul rînd trebuie de 
gîndit local dar de acționat global… 

5. Robo-inteligența în Societatea 
Conștiinței 

Pe parcursul existenței umane se observă 
o evoluție colosală în toate direcțiile.  De la 
naștere și pînă la dispariție nimic nu rămăne 
neschimbat. 

Așa e firea omului, zi de zi tinde și luptă 
spre cunoașterea unor noi orizonturi, acele 
orizonturi care se află dincolo de imaginație și 
conștiință. Orice acțiune are o consecință și 
datorită muncii zilnice, rațiunii dezvoltate și 
setei permanente de cunoaștere a omului, 
trăim într-o societate în care imposibilul de 
ieri astăzi este deja posibil. 

Pînă în prezent omul este unica ființă cu 
rațiune pe pămînt, unicul posesor de 
sentimente și emoții, însă timpul nu stă în loc 
și o dată cu apariția unei noi societăți- 
Societatea Conștiinței, va fi posibilă 
perceperea emoțiilor de către roboți [2, 3]. 

În Societatea Conștiinței va fi pusă o 
egalitate între inteligența artificială și 
inteligența naturală.  Datorită robo-
inteligenței omul nu va uita de valoriile și 
legile umane, roboții vor fi cei care nu ne vor 
lăsa să uităm frumosul și sentimentele ce 
stăpînesc pămîntul. Societatea Conştiinţei se 
caracterzeză prin egalitatea Inteligenţei 
Artificiale (IA) cu Inteligenţa Naturală (IN) 
structurată. Robo-inteligența în Societatea 
Cunonștiinței va reprezenta un pas colosal 
spre atingerea idealurilor, lărgirea noilor 
orizonturi și deschiderea ușilor de care 
societatea nici idee nu avea. 

6.  Evoluția robo-intelienței. 

Universul e plin de enigme și semne de 
întrebare însă treptat ființa umană încearcă să 
le deslușească. 

Trăim într-o societate a cunoașterii în care 
omul tinde spre a descoperi și da naștere 
noilor invenții, fapt ce va pune bazele unei noi 
societăți, numită Societatea Conștiinței [4, 6]. 

Una din așteptările acestei societăți este 
robo-inteligența, cu ajutorul căreia roboții vor 
fi capabili să perceapă emoții precum bucuria, 
mîndria, mînia, neliniștea, adorarea, 
supărarea, teama, ura, frica, simpatia. 

Societatea de astăzi își pierde zilnic din 
sclipire și dacă la început omul va fi cel care-
i va ajuta pe roboți să se adapteze universului, 
să devină individuali, mai apoi noi vom fi cei 
care văzînd că o mașină este capabilă să simtă, 
vom învăța să devenim mai umani.  Evoluția 
robo-inteligenței va fi treptată dar de succes.  
Roboții adaptîndu-se și devenind individuali 
vor ocupa un loc aparte în univers. 

Pe lîngă toate apogeele atinse de om vor 
mai urma încă multe altele, invențiile care 
urmează a fi descoperite vor aduce o nouă eră, 
una în care vor fi deslușite tainele de care 
ființa umană încă nu a apucat să afle. 

Concluzie 

Toți suntem cît se poate de diferiți, avem 
scopuri diferite, gusturi, tendințe, dar pe toți 
ne leagă o societate, una străbatută de dreptate 
și minciună, ură și dragoste, sinceritate și 
ipocrizie.  Trăim într-o societate care este atît 
de dezvoltată, care cu forțele proprii și-a 
extins cu mult orizonturile și care nu se va opri 
aici, căci așa e în firea omului. 

Pe cît de multe lucruri descoperim tot mai 
mult tindem să aflăm, fapt ce va determina o 
trecere de la o societate a cunoașterii la una a 
conștiinței.  Orice eveniment are neapărat și 
consecințe.  Avem nevoie de un imbold, de o 
speranță și o motivare pentru a crede în ziua 
de mîine, pentru a face doar lucruri bune și a 
ne păsa de mediul și natura înconjurătoare. 

Dacă un robot va ajunge ca să simtă, să 
trăiască emoții umane, atunci omului nu-i 
rămîne decît să schimbe toate nonvalorile în 
valori, să devină mai bun ca acel robot, căci 
totuși avem un suflet, o inimă. 

Doar atunci cînd vom pastra cu sfințenie 
obiceiurile lăsate din stramosi vom duce 
faima neamului de-a lungul multor milenii și 
pînă și munții îmbătrîniți vor ști că poporul 
romîn e veșnic… 
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