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Introducere 

La hotarele anilor 80-90 ai secolului trecut planurile de studii 

ale instituţiilor superioare de învăţământ din Republica Moldova au 
suferit schimbări radicale. În cadrul deideologizării societăţii 
postsovietice pregătirea umanitară a viitorilor specialişti s-a 

modificat, incluzând noi discipline, printre care şi Politologia – 

disciplină relativ nouă pentru fostul spaţiu sovietic-socialist. Noua 

disciplină are o pondere vădită în maturizarea personalităţii, fiind 
chemată să formeze cultura politică de înaltă probă şi să cimenteze 
poziţia civică a tinerilor cetăţeni. 

Prezentul curs este elaborat de către un colectiv de profesori 
ai catedrei Ştiinţe socio-umane de la Universitatea Tehnică a 

Moldovei, care îndeplinesc sarcina didactică la această disciplină, şi 

reflectă modesta experienţă de predare acumulată în acest răstimp. El 
este adresat în primul rând studenţilor ce-şi fac studiile cu frecvenţă 
redusă la UTM, dar poate fi de real folos şi altor categorii de 
persoane cointeresate. 

Cursul include cele mai generale teme ale disciplinei. 

Colectivul de autori: Ion Vangheli, dr. conf. univ. (temele 4, 8, 9, 10, 

12, 14), Manole Cartofeanu, dr. conf. univ. (temele 2, 3 ), Sergiu 

Tihun, dr. conf. ( temele  6, 8, 12), Mihai Guzgan, dr., conf. univ. 

(tema 15), Ana Danielean, lector superior univ. (tema 10), Veronica 

Roşca, lector univ. ( temele 1, 5), Veronica Buzu, lector asistent 
(temele 6, 7), Vitalie Maftei, lector univ. (temele 11,13). 

Coordonator şi redactor principal – Ion Vangheli, dr. conf. univ. 

Colectivul de autori:dr.conf.Ion Vangheli,dr.conf. Manole 

Cartofeanu ş.a 

Tehnologie computerizată:Alexei Vangheli,Viorel Leancă 
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Probabil că nu vom greşi dacă vomâ spune, că nu este om 
matur cât de cât cărturar, care să nu spună ceva sau să nu se pronunţe 
despre politică, să constate nişte nereguli în activitatea organelor de 
administraţie publică, să se revolte privind adoptarea unor decizii sau 

legi de către guvernanţi, ori să accepte, chiar să laude, pe unele 
persoane publice pentru activitatea pe care o desfăşoară în interesele 

comunităţii. Cu siguranţă printre aceştia se pot regăsi şi cei, care 

după absolvirea liceului, se încumetă să urmeze o facultate. Câte 
ceva din ale politicii ei ştiu, au o oarecare imagine toţi din 
disciplinele ciclului umanitar, mai ales din istorie, pe care le-au 

studiat în instituţiile şcolare. În şcoala superioară aceste cunoştinţe se 
vor îmbogăţi şi aprofunda prin studierea disciplinei „Politologia” 
despre care un gânditor rus al epocii luminilor Iurii Krijanici zicea că 
acestea ar fi extrem de indicate regilor, împăraţilor şi consilierilor 
lor. El aprecia politica drept înţelepciune regală, cea mai distinsă 
dintre toate ştiinţele lumeşti, regină a tuturor ştiinţelor. Este o 
expresie plastică, şi în mare măsură dreaptă. Deşi, în zilele noastre 
mai există şi funcţionează monarhii, aceştia, adică monarhii 
domnesc, fiind asistaţi de instituţii democratice, dar practic nu 

guvernează. 
Observaţia lui Krijanici rămâne actuală, pentru că astăzi 

„regii” şi „împăraţii” sunt cei din rândurile cetăţenilor de rând şi care 

sunt aleşi de electorat. La guvernare pot accede toţi, care au 

aptitudini alese, adică de înaltă probă, şi în corespundere cu legislaţia 
în vigoare din diferite state. Iar cei  care completează şi vor completa 

rândurile guvernanţilor de diferite nivele trebuie să aibă o pregătire 
intelectuală bună, iar, printre altele, să cunoască bine şi ştiinţa 
politică. 

Politologia astăzi se impune ca o componentă fundamentală a 
ştiinţelor socio-umane, iar cunoaşterea ei este binevenită nu numai 
politicienilor, ci oricărui cetăţean. 

Universul politic în diversele lui forme şi aspecte de 
manifestare va fi în centrul atenţiei în cadrul ciclului de prelegeri 
care urmează. 
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