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FIŞA MODULULUI / UNITĂȚII DE CURS 
 

Denumirea modulului / 

disciplinei S03O017 
ISTORIA GÎNDIRII POLITICE ÎM 

MOLDOVA 

Anul de studiu 

 

II Semestrul III Tipul de evaluare finală Ex. 

 

Regimul formativ al disciplinei: G – generale, F – fundamentale, S – de 

specialitate   

S Numărul de credite 5 

Regimul obligativităţii disciplinei: O - obligatorie, A - opţională, F-

facultativă, LA – liber alese 

O obligatorie  

Total ore din planul de  
învăţământ 

150 
 

Total ore de studiu individual 75 

 

Total ore de auditoriu 75 

 

Titularul modulului / disciplinei Laiu Nicolae, dr., conf.univ. 

 

Facultatea Relații Internaționale și Științe 

Socio Umane 

 
Numărul total de ore auditoriale 

(pe semestru)  

din planul de învăţământ 
Catedra Relații Internaționale și Științe 

Politice  

Domeniul general  de studiu 31 Științe Politice  Total C  S  L T 

Domeniul de formare profesională 

(specialitate) 
312 Relații Internaționale  

312.1. Relații Internaționale 

SemIII   

150 

 

 

30 

  

 

 

 

45 

 

 

 

 

- 

 

- 

C - curs, S - seminar, L - activităţi de laborator, T - teză de obiect sau teză de an 

 

Obiectivele standard ale modulului / disciplinei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenţe 

specifice 

disciplinei 

Cunoaştere şi înţelegere  
- să determine obiectul de studiu;  

- să definească problematica şi statutul gîndirii politice în Moldova; 

- să identifice şi să interpreteze etapele dezvoltării gîndirii politice în Moldova;  
      -     să se orienteze în mersul evenimentelor politice din Moldova;  

      -     să reproducă ideile principale ale gînditorilor politici din Moldova; 

 

Aplicare  

- să stabilească locul şi rolul gîndirii politice în Moldova; 

- să explice dezvoltarea gîndirii politice la diferite etape; 
- să compare diferite doctrine politice; 

- să poată explica factorii şi cauzele care influienţează gîndirea politică în Moldova;  

- să demonstreze aportul diferitor gînditori în istoria ţării; 

- să posede o cultură politică înaltă, capacitatea de a susţine un discurs politic.  
 

Integrare  

- să posede o viziune de ansamblu asupra gîndirii politice;  

- să poată aplica cunoştinţele obţinute în domeniul activităţii profesionale; 

- să dezvolte şi să argumenteze propriile idei social/politice;  
- să propună sugestii şi soluţii în domeniul istoriei gîndirii politice din Moldova.  

- să aprecieze argumentat evenimentele politice contemporane; 

- să manifeste capacităţi de a lua decizii optime în condiţii contraversate ale acţiunlor 

politice. 

-  
 

 

UNITĂȚI DE CONȚINUT Strategii didactice 

Premisele apariţiei gîndirii social-politice în Moldova Prelegerea interactivă, Problematizarea 

 

Gîndirea politică din Moldova în secolele XIV-XVII Prelegerea interactivă, SINELG, Explicația, Demonstrația 

 

Cronicarii din Moldova Prelegere cu suport electronic, Brainstorming, Dezbatere 

 

Dimitrie Cantemir, istoric, savant, om politic şi de stat Prelegerea interactivă, Problematizarea, Tehnica scenariilor, 
Dezbatere 

Gîndirea politică la sfîrşitul secolului XVIII prima jumătate a 
secolului XIX 

Prelegere cu suport electronic, Prezentarea ilustrată, SINELG 
 

Gîndirea politică în Moldova secolul XIX începutul secolului Prelegerea interactivă, Dezbateri, SINELG 
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XX  

Formarea partidelor şi mişcărilor social-politice în Basarabia 

la începutul secolului XX 

Prelegerea interactivă, Problematizare, Știu/Vreau să știu/Am 

învățat  

 

Republica Moldova de la monismul politic al Partidului 
Comunist la politica pluripartidismului real 

Prelegere cu suport electronic, Explicație, Analiză și sinteză 

Republica Moldova pe calea integrării europene Prelegerea interactivă, Brainstorming-ul, Învățarea prin 

descoperire, Explicație 

 

 

Sugestii pentru lucrul individual al studenţilor 

Nr. Produsul preconizat Strategii de realizare Criterii de evaluare 

1. 

Factorii culturali, religioşi 

şi spirituali şi rolul lor în 

formarea gîndirii politice  

Referate  

 

 Prezentarea şi aprecierea referatului 

 

2. 
Activitatea ştiinţifică a lui 

D.Cantemir 

Masă rotundă Comunicări, aprecieri și dezbateri. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Partidele politice din 

Basarabia la înc.sec.XX 

Analiza izvoarelor 

istorice, presei 

periodice şi 

monografiilor 

(C.Stere, P.Negulescu, 

D.Gusti) 

 Prezentarea aprecierilor şi dezbaterilor în 

contradictoriu. 

4 
 Dictatura comunistă în 

RASSM şi RSSM 

Masă rotundă  Comunicări, aprecieri și dezbateri. 

5 

Republica Moldova şi 

procesul de integrare 

Europeană (paradigme, 

abordări, concepţii) 

Referate şi comunicări   Comunicări, aprecieri și dezbateri. 

 Evaluarea soluţiilor prezentate. 

 

 

Bibliografie selectivă 

1. Andreiţă L.-M. Tradiţii ale gîndirii politico-juridice româneşti. Bucureşti, 1993. 

2. Bulgaru M. Gîndirea iluministă în Moldova.Opinii şi realităţi./Chişinău, 2001. 

http://www.usm.md/crras/CRRAS/manualepdf/gandire.pdf  

3. Costin M. Letopiseţul Ţării Moldovei. Chişinău, 1991. 

4. Creangă Ion, Papa Victor. Reintegrarea Moldovei. Chişinău, 2005. 

5. Din istoria gîndirii filozofice. P .  I - I I  ( D e la antichitate la renaştere). Manual / Red. științ. M. Bulgaru. 

Chișinău, 1999. [on-line] http://www.usm.md/crras/CRRAS/ ManualePDF/IstFilos_1.pdf  

6. Juc V. Din istoria gândirii politice româneşti. Chişinău, 1997. 

7. Laiu N., Mînăscurtă C. Gîndirea politică a cronicarilor. MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică). nr.1 

Partea LXIV (64). – Chişinău: USM, USPEE, AMSP, 2014, pp. 26-31. 

8. Laiu N., Mînăscurtă C.Unele aspecte ale gândirii politice în Moldova. MOLDOSCOPIE (Probleme de 
analiză politică). Partea XIII. – Chişinău: CE USM, 2000, pp. 104-114 

9. Moldova în contextul relaţiilor politice internaţionale (1387-1858). Chişinău, 1992. 

10. Neculce Ion. Letopiseţul Ţării Moldovei. Chişinău, 1990. 

11. Ureche G. Letopiseţul Ţării Moldovei. Chişinău, 1990. 

12. Varzari P. Istoria gîndirii politice (Note de curs). Chișinău, 2011. [on-line] P.varzari.igp(Note de 

Curs).Chisinau-Pontos,2011(1)  
1.  

 

http://www.usm.md/crras/CRRAS/manualepdf/gandire.pdf
http://www.usm.md/crras/CRRAS/%20ManualePDF/IstFilos_1.pdf
http://www.scribd.com/doc/96624708/P-varzari-igp-Note-de-Curs-Chisinau-Pontos-2011-1
http://www.scribd.com/doc/96624708/P-varzari-igp-Note-de-Curs-Chisinau-Pontos-2011-1

