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In this article is analyzed the diffi cult and complex 
process of formation, extension and diversify of the 
investigation in the philosophic and social science 
in the Republic of Moldova, which are analyzed 
under the historic aspect as a component part of 
the European movement of ideas. The scientifi c 
researches in this fi eld are distinguished through the 
consistence and diversity, even thought always was 
affected by circumstances, but this wasn’t refl ected 
over the quality of the results. 

Valorifi carea critică a gândirii fi lozofi ce şi sociale 
reprezintă prin încărcătura pe care o poartă nu numai 
o cerinţă fundamentală, reieşind din structura ei de 
sinteză a tot ce formează autenticul, ci şi o sursă de 
continuă împrospătare, incluzând atât ideile originale, 
cât şi istoria difuzării şi însuşirii lor creatoare. Scrierile 
apocrife (Vedeniile Prorocului Isaia, Cartea tainică a 
lui Enoh) şi cronicile din sec. XV–XVI (Letopiseţul 
anonim al Moldovei, Letopiseţul de la Putna, 
letopiseţele lui Macarie, Eftimie şi Azarie), conţin 
primele idei, elaborate în spirit providenţialist, dar şi 
tradiţionalist bizantin, despre dualismul existenţial 
al lumii şi lupta dintre principiile binelui şi răului, 
centralizarea puterii de stat în persoana domnitorului, 
conexiunea dintre măreţia ţării şi independenţa ei 
politică, comunitatea etnică, religioasă şi culturală a 
neamului românesc indiferent de principatul în care 
locuia. Cronicile din sec. XVII – prima jum. a sec. 
XVIII (G. Ureche. Letopiseţul Ţării Moldovei de cînd 
s-au descălecat ţara şi de cursul anilor şi de viaţa 
domnilor, care scrie de la Dragoş Vodă pînă la Aron 
Vodă; M. Costin. Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron 
Vodă încoace; I. Neculce. Letopiseţul Ţării Moldovei 
de la Dabija Vodă pînă la a doua domnie a lui 
Constantin Mavrocordat; N. Costin. Letopiseţul Ţării 
Moldovei de la zidirea lumii pînă la 1601), înglobează 
nu numai idei de sorginte providenţialistă, raportate 
la „ordinea lucrurilor” şi calitatea prerogativelor 

monarhilor electivi, statut pentru care militează autorii, 
ci şi de nuanţă umanistă, vizând provenienţa romană a 
neamului şi originea latină a limbii. Aceste monumente 
de cultură conţin de asemenea unele idei de factură 
înalt patriotică, exprimate prin pledoaria de restabilire 
a independenţei statului, cu propriile forţe (G. Ureche), 
cu ajutorul militar străin  (M.Costin), iar după eşecul 
din anul 1711 nu se mai acordă credit acţiunilor 
directe, cerându-se o politică atentă (N.Costin) sau 
mizându-se pe slăbirea aservirii fi scale (I. Neculce). 
În acelaşi timp, sunt elaborate primele lucrări analitice
(N. Milescu. Enchidirion, Hrismologhion; A. Cantemir. 
Satire şi alte poetice compuneri, Scrieri despre natură 
şi om), apogeul umanismului culminând cu opera lui
D. Cantemir (Icoană de nezugrăvit a ştiinţei sacre,
Istoria ieroglifi că ş.a.), ales în anul 1714 membru 
al Academiei din Berlin pentru activitatea de 
enciclopedist. 

Deşi se întâlnesc elemente de umanism, în sensul 
că ştiinţa şi învăţământul prezintă prin esenţa lor 
principalele mijloace de îmbunătăţire a moravurilor şi 
contribuie la progresul social, în scrierile lui N. Milescu 
predomină providenţialismul, atribuind voinţei divine 
rolul determinant, ca şi în cele ale lui P. Movilă 
(Mărturisiri ortodoxe, Liturghicul), care s-a dovedit 
a fi  mare promotor şi reformator al ortodoxiei. D. 
Cantemir pendulează între teismul tradiţional, creatura 
se afl ă în dependenţă şi în raport de inferioritate faţă de 
Creator, şi deism, care afi rmă neintervenţia divinităţii 
în lumea creată, ontologia sa înscriindu-se în spiritul 
renascentist şi iluminist: divinitatea creatoare, defi nită 
ca existenţă absolută, din care derivă alte existenţe, 
circumscrie universul fi nit într-un spaţiu determinat, 
opera Creatorului încheindu-se cu făurirea omului, 
iar acesta se desăvârşeşte ulterior prin sine însuşi, 
deoarece este o fi inţă raţională şi liberă. 

În acelaşi timp D.Cantemir este un precursor 
al teoriei „absolutismului luminat”, proiectul său 
politic de modernizare presupunând restabilirea 
independenţei şi guvernarea ţării de către un 
domnitor luminat în spiritul „legilor raţiunii şi naturii 
lucrurilor”, care dă dovadă de înaltă responsabilitate, 
ţine cont de aspiraţiile supuşilor şi cârmuieşte 
cu dreptate, promovează în funcţii superioare de 
conducere oameni oneşti şi devotaţi Patriei, are grijă 
de binele societăţii şi de dezvoltarea economiei, 
ştiinţei şi culturii, adică el pledează pentru autoritatea 
absolută în stat a monarhului ereditar asupra supuşilor 
şi acordarea dreptului suveran de a judeca şi pedepsi. 
D.Cantemir aplică ideea desfăşurării ciclice a naturii 
la interpretarea evoluţiei societăţii şi a relaţiilor 
internaţionale, având în vedere un proces imanent 
de creştere şi descreştere, iar în aspectul structural 
al sistemului internaţional identifi că patru monarhii 
mondiale care se succed, ultima concepţie fi ind 
împărtăşită de asemenea de N. Milescu.
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Sf. sec. XVIII – înc. anilor '60 ai sec. XIX este 
marcat de predominarea iluminismului, mişcare de 
idei care urmăreşte realizarea unor forme noi de viaţă 
spirituală, politică şi socială, de caracter preponderent 
raţionalist, dar care se distinge în acelaşi timp prin 
câteva particularităţi: convergenţa cu raţionalismul 
ortodox prin convertirea la raţionamentele teismului şi 
îndeosebi ale deismului, conlucrarea cu biserica creştină, 
considerată un sprijin al propăşirii spirituale a neamului; 
orientarea spre ideea naţională exprimată prin patriotism 
şi afi rmarea conştiinţei naţionale; preocuparea pentru 
problematica sociopolitică, urmărindu-se modernizarea 
internă şi lichidarea aservirii străine; predominarea 
tendinţei către deşteptarea maselor şi depăşirea stării 
de subdezvoltare prin învăţământ şi răspândirea 
cunoştinţelor, considerându-se că publicarea şi difuzarea 
lucrărilor ştiinţifi co-didactice contribuie la extinderea 
numărului oamenilor instruiţi şi la sporirea infl uenţei lor 
asupra societăţii. Educaţia şi instruirea, alături de legile 
echitabile decretate de monarhul luminat, formează 
mediul favorabil în care oamenii îşi consolidează 
începuturile pozitive primite de la naştere (Gh. Asachi), 
învăţătura este o necesitate stringentă pentru dezvoltarea 
oamenilor şi societăţii, constituind catalizatorii principali 
ai progresului (I. Tăutul), inovaţia şi noul inevitabil vor 
triumfa asupra tradiţiei şi vechiului, dar conservând 
viabilul şi neacceptând imitaţiile necugetate (A. Russo), 
îmbunătăţirea educaţiei, sporirea rolului legilor morale 
şi dezvoltarea economiei sunt în măsură să contribuie 
la transformarea societăţii şi mişcarea ei spre progres 
(A.Sturza). M.Kogălniceanu îndeamnă „a intra în 
civilizaţie” prin emancipare, ce include ştiinţa, arta şi 
industria, dobândirea drepturilor cetăţeneşti, cultivarea 
facultăţilor naţionale şi sporirea bunăstării materiale, 
înlăturarea ignoranţei şi ridicarea stării morale a 
poporului, pregătindu-l pentru adevărata civilizaţie: 
aceasta constă în dragoste de patrie şi încredere în 
viitorul ei politic, respectarea legilor şi egalitate. 

Conexiunea dintre providenţialism şi umanism 
se exprimă în tratarea omului ca cea mai desăvârşită 
creaţie a divinităţii, care a predeterminat destinele lumii 
(A. Russo), fi ecare om fi ind infl uenţat şi în acelaşi timp 
infl uenţează asupra omenirii, însă numai Dumnezeu 
cunoaşte gradul de participare şi înrâurire a părţii 
asupra întregului (A.Hâjdeu). A.Sturza (Eseul despre 
legile fundamentale ale societăţii şi instituţiile umane; 
Consideraţiuni despre fi losofi a creştină) a elaborat 
o fi lozofi e a religiei, evocând rolul creştinismului în 
dezvoltarea societăţii şi insistând că nu există alte 
idei decât cele religioase, care să fi e universale prin 
esenţă, indistructibile ca divinitatea şi inepuizabile ca 
natura. Activitatea lui G. Bănulescu-Bodoni se înscrie 
în tradiţia clădită de înaintaşii Varlaam, Dosoftei şi 
P.Movilă, cumulând slujirea lui Dumnezeu cu cercetarea 
şi editarea de carte. A.Hâjdeu (Grigore Varsava 
Scovoroda; Problema timpului nostru) a fundamentat 

idei de fi lozofi e a istoriei, considerând că omenirea se 
afl ă într-o mişcare permanentă „spre perfecţiune infi nită 
şi veşnică”, istoria se desfăşoară în continuitatea şi 
unitatea ideilor şi faptelor. I.Tăutul (Tratat de politică; 
Descrierea instituţiilor Moldovei) a valorifi cat unele 
aspecte ale ştiinţelor politice prin descrierea a şapte 
tipuri de cârmuire şi propunerea de proiecte cu privire la 
modernizarea instituţiilor puterii de stat, atribuind legii 
şi dreptăţii statutul de categorii universale.

Arealul de idei abordate şi valorifi cate se extinde 
esenţial din anii '60 ai sec. XIX prin elaborarea 
primelor sisteme fi lozofi ce şi exploatarea unor doctrine 
politice precum socialismul în varianta poporanistă, 
liberalismul şi conservatismul. V. Conta a creat în spaţiul 
gândirii româneşti primul sistem fi lozofi c materialist 
(avansează ipoteza că atomii se descompun în paricule 
mai mici), evoluţionist (materia în mişcare, spaţiu şi 
timp parcurge succesiv forme calitativ superioare) 
şi determinist (evoluţia formelor se supune unor legi 
generale, organizarea socială şi stările de spirit ale 
oamenilor, credinţele şi convingerile lor deasemenea 
sunt determinate de factorii naturali-geografi ci).
B. P. Haşdeu (Istoria critică a românilor) a elaborat 
concepţia despre istoria umană ca „istorie naturală”, 
atribuind factorului uman rolul determinant, care 
împreună cu providenţa poate transforma posibilitatea 
progresului istoric în necesitate. Opera lui M. Eminescu 
reprezintă prin esenţa ei sinteza dintre receptarea artistică 
a lumii şi interpretarea ei fi lozofi că, iar speranţele în 
modernizare le asocia de un program conservator, 
menit să asigure condiţiile necesare progresului fi resc 
în vederea edifi cării unui stat puternic, prin intermediul 
căruia poporul să se dezvolte şi să realizeze misiunea 
sa civilizatorie. Liniile directorii şi forţele motrice ale 
progresului social, inclusiv ale societăţii basarabene, 
sunt refl ectate în elaborările exponenţilor liberalismului, 
acestea se asigură prin perfecţionarea corectă a 
potenţialului spiritual şi educaţia oamenilor ce ţin cont 
de interesele societăţii (P. Leonard), datorită ideilor care 
sunt catalizatorul transformărilor, omenirea afl ându-
se într-un proces continuu de dezvoltare (C. Stamati-
Ciurea), personalităţilor marcante, stimulate de interes 
şi nesatisfăcute de prezent, mişcarea ascendentă nefi ind 
de caracter permanent din cauza lipsei condiţiilor 
indispensabile şi necesităţii (V. Laşcu). Supoziţia ce 
vizează caracterul reversibil al progresului societăţii este 
exprimată şi de socialistul-poporanist M. Negrescul. El 
însă atribuie oamenilor ghidaţi de aspiraţiile de a deţine 
bunuri materiale, raţiune şi tendinţe către fericire statutul 
de forţă motrice, pe când în accepţia de nuanţă iluministă 
a lui A.Mateevici (Lupta moldovenilor pentru drepturi; 
Ce ne trebuie nouă?), progresul în general şi depăşirea 
subdezvoltării de către moldoveni în particular, pot fi  
asigurate prin răspândirea cunoştinţelor şi perfecţionarea 
forţelor intelectuale. C. Stere (Studiu sociologic şi 
juridic) a fundamentat poporanismul ca doctrină 
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naţional-ţărănistă, îndepărtându-l de la socialism, el a 
preconizat edifi carea democraţiei rurale prin reforme şi 
în baza statului naţional.

După cel de-al Doilea Război Mondial, investigaţiile 
în domeniul ştiinţelor fi lozofi ce şi social-politice au fost 
concentrate în instituţiile academice şi universitare, în 
perioada sovietică marxism-leninismul exprimat prin 
materialismul dialectic şi istoric servind în calitate 
de bază teoretico-metodologică. Anii 50-60 au fost 
consacraţi cu precădere acumulării şi investigaţiei 
materialului, pentru ca în următoarele două decenii să fi e 
publicate numeroase studii monografi ce atât de sinteză, 
cât şi vizând concepţiile unor cugetători sau diferite 
aspecte de caracter social-economic, social-politic, 
cultural-spiritual şi ştiinţifi c. O realizare importantă 
reprezintă lucrarea de sinteză Din istoria gîndirii social-
politice şi fi losofi ce în Moldova (1970), pregătită de 
A. Babii, V. Ermuratschi, P. Kovcegov, V. Smelîh ş. 
a., care cuprinde concepţiile nu numai ale unor fi guri 
emblematice (N. Milescu, D. Cantemir, M. Eminescu 
ş.a.), ci şi ale mai multor înaintaşi de mai mică rezonanţă, 
ai căror creaţie a fost scoasă din anonimat (V.Laşcu, 
P.Leonard ş.a.). Anii 70–80 se caracterizează în acest 
domeniu prin concentrarea investigaţiilor fi e asupra 
activităţii şi creaţiei unui anumit cugetător, fi e sunt 
îndreptate spre valorifi carea unui curent, cu predilecţie 
umanismul, luminismul şi materialismul. În această 
perioadă au fost publicate lucrările lui V.Ermuratschi 
(Dimitrie Cantemir – gînditor şi om politic, 1973), 
D.Ursul (N.Milescu-Spătarul, 1980), A.Babii (Dimitrie 
Cantemir, 1984), Gh.Bobână (Философские воззрения 
Антиоха Кантемира, 1981; Проблемы гуманизма  в 
философской и общественной мысли Молдавии XVI 
– начала XVIII вв, 1988), M.Bulgaru (Gheorge Asachi, 
1983; De la iluminismul moderat la democratismul 
revoluţionar, 1986), D.Grama (Andronache Donici, 
1983; Costache Negruzzi, 1986). De asemenea au văzut 
lumina zilei mai multe culegeri tematice (Некоторые 
вопросы истории философии, 1972; N.Zubcu-
Codreanu, Scrieri, 1978; Amfi lohie Hotinul, Gramatica 
de la învăţătura fi zicii, 1990). Eforturile depuse de 
A.Babii şi discipolii săi (Gh.Bobână, E.Vrabie, V.Juc 
ş.a.) în domeniul valorifi cării moştenirii fi lozofi ce şi 
social-politice s-au concretizat în formarea unei şcoli 
ştiinţifi ce de istorie a gândirii fi lozofi ce româneşti în 
Republica Moldova.

Elaborările ştiinţifi ce în domeniul ontologiei şi 
teoriei cunoaşterii, deşi într-un număr mai restrâns, 
datorită interconexiunii problemelor de acest conţinut 
cu cele de fi losofi e şi metodologie a ştiinţei, s-au 
refl ectat în creaţia lui N. Mihai (Критика гносеологии 
нерационализма, 1973), dar mai ales a lui A. Soboşciuc 
(Activitatea constructivă a gîndirii şi caracterul ei 
imaginativ, 1978; Premisele senzoriale ale gîndirii, 
1984; Analiza gnoseologică a mecanismelor psihologi-
ce ale genezei gîndirii, 1990) şi A. Ursul (Проблемы 

информации в современной науке, 1975; Категории 
современной науки, 1984) precum şi în culegerile 
tematice (Проблемы теории познания, 1972; 
Проблемы развития познания, 1981). Cercetările 
ştiinţifi ce monografi ce sunt axate în temei pe aspecte 
de gnoseologie şi epistemologie, pe când elaborările 
colective includ şi probleme de ontologie, fapt care 
denotă complexitatea proceselor şi fenomenelor 
abordate. Investigaţiile în domeniul fi lozofi ei şi 
metodologiei ştiinţei, cu mult mai numeroase şi variate, 
abordează un spectru extins de probleme, refl ectând 
realităţile şi tendinţele ce se produc în dezvoltarea ei 
în ansamblu precum constituirea ştiinţelor adiacente 
sau geneza metodelor noi de cercetare: N. Mihai 
(Диалектический материализм и современная 
физика, 1968), L.Dergaciov (Probleme metodologice 
ale ştiinţei despre viaţa, 1974; Filosofi a şi ştiinţa 
despre viaţă, 1978), P.Vizir (Dialectica determinării 
şi indeterminării, 1976; Dialectica materialistă 
– metodologie generală a ştiinţei, 1978), A.Ursul 
(Вселенная. Философские проблемы космонавтики, 
1977; Философия и интеграционно-общенаучные 
процессы, 1981; Ускорение, интенсификация, 
экология, 1988), T.Tîrdea (Социальная информация. 
Философский аспект, 1978; Informatica şi progresul 
social, 1989) ş.a.

Lucrările ştiinţifi ce în materie de etică, estetică şi 
fi lozofi a culturii sunt mai puţine la număr, fapt care indică 
asupra intensităţii reduse a activităţii investigaţionale 
în domeniile sus-menţionate, chiar dacă exigenţele 
politice de propagandă faţă de etică, dar mai ales faţă 
de „ateismul ştiinţifi c”, au fost extrem de ridicate şi s-au 
materializat printr-o mulţime de broşuri şi altă literatură 
propagandistică şi de agitaţie. Elaborările ştiinţifi ce în
etică au vizat cu precădere problemele formării omului
nou în condiţiile societăţii socialiste: A.N.Roşca 
(Dezvoltarea liberă a fi ecăruia, 1984), P.Vizir 
(Responsabilitatea morală şi activitatea socială a per-
sonalităţii, 1983), V.Corbu (Моральное становление 
личности, 1980) ş.a. Valorifi carea aparatului ideatic şi 
categorial al esteticii şi-a găsit expresie în publicaţiile 
ştiinţifi ce ale lui T. Melnic (Содержание и форма 
художественного произведения, 1972), I.Ciocanu 
(Некоторые вопросы эстетики, 1973), Gr. Vasilescu 
(Tendinţa spre frumos şi frumuseţea tendinţelor, 1987) 
ş.a. Probleme fi lozofi ce de dezvoltare a culturii au 
fost explorate în lucrările ştiinţifi ce ale lui A.Babii şi 
V.Ermuratschi (Расцвет культуры молдавского села, 
1962), V.Ţapoc (Cultura şi progresul social, 1983) etc.

În schimb, investigaţiile ştiinţifi ce în domeniul 
culturologiei se disting prin consistenţă şi diversitate, 
cuprinzând majoritatea componentelor artelor frumoase, 
abordate atât în istoria constituirii şi evoluţiei lor, cât 
şi în aspectele contemporane. Astfel, complexitatea 
de probleme ale istoriei artelor şi-a găsit elucidare în 
lucrările ştiinţifi ce semnate de A.Zevina şi C.Rodnin 
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(Очерки истории молдавского искусства, 1962), 
M.Lievchitz (Декоративно-прикладное искусство 
Молдавии, 1979), E.Koroliova (Ранние формы танца, 
1977), P.Stoianov (Problemele constituirii tonalităţii 
şi melodiei cîntecului popular moldovenesc, 1990), 
V. Andon (Actori ai cinematografi ei moldoveneşti, 
1979), S. Apostol, I.Bobeico, N.Demcenco ş.a. (Па-
мятники истории и культуры Молдавской ССР, 
1988) ş.a. Aspecte ale dezvoltării artei contemporane 
au fost cercetate de S.Cherdivarenco (Театрально-
декорационное искусство Молдавии,  1984), L.Toma 
(Mihai Grecul, 1970), precum şi de alţi autori, ai căror 
elaborări ştiinţifi ce au fost inserate în mai multe culegeri 
tematice.

Cercetări în domeniul religiologiei şi „ateismului 
ştiinţifi c” au fost efectuate de L. Grişanov (Esenţa 
umanistică a ateismului, 1970), V. Gajos (Evoluţia 
sectelor în Moldova, 1975), D.Tabacaru, A. Babii şi 
M.Goldberg (Преодоление религии и утвержде-
ние атеизма в Молдавской ССР, 1983) ş.a., ele 
purtând o puternică amprentă conjuncturistă. 

Investigaţiile în materie de fi lozofi e socială, 
politologie şi sociologie au fost materializate prin 
elaborările în „comunismul ştiinţifi c” şi istoria 
PCUS, fi ind cercetate relaţiile, structurile şi procesele 
socioeconomice şi sociopolitice, precum şi tendinţele 
lor de dezvoltare. Tematica problemelor sociopolitice 
abordate a cuprins atât aspecte de caracter general – 
D.Ursul (Развитие общественных отношений 
в советской Молдавии, 1967), A.Grecul (Очерки 
истории КПМ, 1967), G.Entelis (Формирование 
и развитие социалистических и общественных 
отношений, 1974), A.Şceglov (Dezvoltarea 
spirituală a personalităţii socialiste, 1986), 
P.Pascaru (Советы депутатов трудящихся в 
системе политической организации общества, 
1974) ş.a., dar mai ales s-a axat pe particular, însă 
ridicat la nivel general, incluzând în parte mediul 
rural şi cel urban: A.N.Roşca (Интеграционные 
процессы на селе и формирование всесторонне 
развитой личности, 1984), A.Zavtur, V. Corbu 
(Интеллигенция современного молдавского села, 
1978), P.Varzari (Характер и содержание труда 
работников агропромышленных формирований на 
примере МССР, 1984), I. Rusandu (Transformarea 
socială a satului contemporan, 1984), N. Pobeda 
(Социалистическая урбанизация и развитие 
культуры, 1976), precum şi în numeroasele culegeri 
tematice, de altfel, destul de răspândite şi practicate 
în perioada sovietică, cum ar fi  Интеграционные 
процессы и совершенствование общественных 
отношений на селе, 1979 ş. a.

Cercetările ştiinţifi ce sociologice se caracterizea-
ză printr-un vădit caracter aplicativ, sunt realizate în 
baza datelor empirice solide şi au inclus în temei două 
blocuri de probleme de investigaţie: situaţia socială 

din localităţile rurale, pe de o parte, iar pe de alta, 
modul de viaţă al sătenilor, orientările lor valorice şi 
opţiunile cultural-spirituale. Astfel, problemele socia-
le ale satului se regăsesc în lucrările ştiinţifi ce realiza-
te de A.Timuş (Научно-технический прогресс и со-
циальное развитие села, 1977; Деревня в условиях 
интеграции, 1979, coautori V. Staroverov şi N. 
Ţurcanu), G. Entelis (Преобразование социальной 
структуры сельского населения МССР, 1974) 
ş.a. Investigaţiile de caracter sociologic privind 
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi reglementarea 
regimului de odihnă, precum şi alte aspecte social-
culturale, s-au concretizat în elaborările ştiinţifi ce ale 
lui A. Timuş şi A.Zolotov (Социальная зрелость 
сельскохозяйственного коллектива, 1983),
E. Katz (Сельская молодёжь: проблемы выбора 
профессии, 1981), Gh. Calchei (Молодой рабочий 
и его свободное время, 1981) şi în numeroasele 
culegeri tematice, cum ar fi  Образ жизни: 
тенденции, противоречия, проблемы, 1989 ş.a.

Transformările survenite după adoptarea 
declaraţiilor de suveranitate şi de independenţă 
au contribuit la aprofundarea şi diversifi carea 
investigaţiilor ştiinţifi ce atât în plan instituţional, prin 
formarea unor structuri de cercetare şi de învăţământ 
(Institutul de Filozofi e, Sociologie şi Drept al AŞM, 
actualmente Institutul de Integrare Europeană şi 
Ştiinţe Politice al AŞM, Academia de Administrare 
Publică pe lângă Guvernul RM, actualmente pe lângă 
Preşedintele RM, Universitatea Liberă Internaţională 
din Moldova, Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale 
din Moldova), cu subdiviziuni în domeniile abordate, 
crearea consiliilor ştiinţifi ce specializate abilitate cu 
examinarea şi susţinerea tezelor de doctor şi doctor 
habilitat, cât şi sub aspect metodologic, refuzându-se 
la tratarea unilaterală a evenimentelor şi proceselor 
sociale şi politice. Cercetările cuprind valorifi carea şi 
reevaluarea moştenirii material- şi spiritual-culturale, 
transformările, procesele şi tendinţele socio-
economice, politice şi concepţionale ale dezvoltării 
societăţii şi statului, gestiunea şi pronosticarea 
evoluţiei lor, determinarea rolului şi locului factorului 
uman în condiţiile integrării graduale europene a 
Republicii Moldova etc.

În domeniul istoriei fi lozofi ei studiile ştiinţifi ce 
s-au canalizat cu precădere pe determinarea locului 
şi particularităţilor unor perioade distincte ale 
gândirii fi lozofi ce româneşti în contextul general 
european al mişcărilor de idei, dar fără a întrerupe 
activităţile de explorare a creaţiei fi lozofi ce şi social-
politice ale unor cugetători (P. Movilă, V. Laşcu, A. 
Sturza, C. Stere ş. a.): Gh. Bobână (Umanismul în 
cultura românească din sec. XVII – înc. sec. XVIII, 
2005), M.Bulgaru (Iluminismul: statul şi societatea, 
1994), D.Căldare (Gîndirea fi losofi că în cronografi a 
românească din sec. XVI – mij. sec. XVIII, 2001), S. 
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Coandă (Filosofi a românească şi fi losofi a europeană 
în a doua jum. a sec. XIX, 2003), S. Roşca (Din istoria 
gîndirii fi losofi ce, 1998), T.Melnic (Из истории 
эстетической мысли Молдавии, 1998), V.Juc (Din 
istoria gîndirii politice româneşti (în Moldova), 
1997) ş. a.

Elaborările ce se înscriu, pe de o parte, în ontolo-
gia şi teoria cunoaşterii, iar pe de alta, în fi losofi a şi 
metodologia ştiinţei, continuă să rămînă în marea lor 
majoritate la interferenţă, interconexiunile provin 
mai ales din preocupările prioritare de cercetare, 
în primul caz pentru problemele de epistemologie, 
iar în cel de-al doilea, de metodologie ale ştiinţei 
contemporane: P.Rumleanschi (Epistemologie, 
2002; Societatea postmodernă: probleme fi losofi ce 
şi metodologice actuale, 2007), V.Ţapoc (Teoria 
şi metodologia ştiinţei contemporane: concepţii şi 
orientări, 2005; Iniţiere în gnoseologie şi ştiinţele 
cogniţiei (coautor V.Capcelea), 2007), E.Saharneanu 
(Sensul şi orientările procesului istoric contemporan, 
2002), N.Mihai (Introducere în fi losofi a şi 
metodologia ştiinţei, 1996), I.Sîrbu (Ecosofi a sau 
fi losofi a ecologică, 2000), T.Ţîrdea (Filosofi e şi 
Bioetică: istorie, personalităţi, paradigme, 2000; 
Introducere în sinergetică, 2003) ş.a. Trebuie de 
precizat că T.Ţîrdea este fondator al şcolii ştiinţifi ce 
naţionale de bioetică, contribuind alături de colegii 
săi (P.Berlinschi, V.Ojovanu, R.Gramma ş.a.) la 
fundamentarea şi afi rmarea ei în Republica Moldova 
în calitate de domeniu al fi lozofi ei practice care 
examinează relaţiile în sistemul „om-biosferă” de 
pe poziţiile eticii normative.

În această perioadă au fost declanşate investigaţii 
ştiinţifi ce în domeniul fi lozofi ei sociale, care sunt 
canalizate pe analiza fenomenelor, proceselor şi 
tendinţelor sociale abordate în interacţiunea lor 
în condiţiile tranziţiei: A.N.Roşca (Algoritmi ai 
tranziţiei: aspecte social-fi losofi ce, 2007), A.Ursul, 
A.Capcelea, I.Rusandu (Dezvoltarea durabilă: 
abordări metodologice şi operaţionaliste, 2008), 
V. Capcelea (Normele sociale, 2007), A.Pascaru 
(Societatea între conciliere şi confl ict. Cazul 
Republicii Moldova, 2000), V. Anikin (Гражданское 
общество в Республике Молдова: состояние, 
проблемы, перспективы, 2001) ş.a. Cercetările 
ştiinţifi ce realizate interdisciplinar la interferenţa 
fi lozofi ei sociale şi politologiei, activităţile de 
pregătire a cadrelor de înaltă califi care şi de gestiune 
a proceselor de investigaţie s-au concretizat în 
afi rmarea şcolii ştiinţifi ce formate de A.N.Roşca, 
unii dintre numeroşii discipoli fi ind F.Dessare 
(Belgia), A.Amititeloaie (România), V.Kotic 
(Ucraina), V.Anikin, A.N.Roşca, O.Serebrian.

Diferite probleme de conţinut fi lozofi c şi-au 
găsit de asemenea elucidare în publicaţiile ştiinţifi ce 
ale lui S. Roşca, C.Lozovanu, E.Lozovanu, 

Şt.Lupan în domeniul istoriei fi lozofi ei, L.Roşca, 
E.Mohorea, V.Guţu, M.Braga, A.Jolondcovschi, 
I.Fonari, R. Roşca –  în fi lozofi a şi metodologia 
ştiinţei, L.Braga, G.Rogovaia – în fi lozofi a socială, 
T. Dumitraş, Gr. Socolov, A. Spinei, A. Onofrei – 
în etică şi antropologie, Gr.Vasilescu, R.Samoteev, 
Z.Chitoroagă, L.Troianowski, A. Suceveanu,
S. Şaptefraţi, T. Moraru – în estetică şi fi lozofi e a 
culturii.

Cercetările în domeniul culturii şi artei (aspect 
culturologic) se disting prin diversitatea şi consistenţa 
lor, cuprinzând elaborări ştiinţifi ce atât de caracter 
general (T. Stavilă, C. Ciobanu. Patrimoniul cultural 
din Republica Moldova, 1999 ş. a.), care pun în 
valoare moştenirea culturală şi artistică a neamului, 
dar mai ales specializate într-o tematică de probleme 
înguste: C. Ciobanu, T. Stavilă (Icoane vechi din 
colecţii basarabene, 2000), V. Galaicu (Dimensiunea 
etnică a creaţiei muzicale, 1998), V.Ghilaş (Dimitrie 
Cantemir în istoria culturii muzicale, 2004), 
D.Olărescu (Filmul: valenţele politicului, 2000), 
A.-M. Plămădeală (Mitul şi fi lmul, 2001), A.Dănilă 
(Opera basarabeană, 2005), L.Cemortan (Teatrul 
Naţional din Chişinău. 1920–1935, 2000), M.Şlapac 
(Cetăţi din Ţara Moldovei. Mică enciclopedie 
ilustrată, 2008) ş. a., fi ind analizate viaţa şi activitatea 
iluştrilor oameni de cultură, arhitectura fortifi caţiilor 
medievale, fresca şi icoana renascentistă şi 
modernă, creaţia muzicală, artele plastice, teatrul şi 
cinematografi a contemporană etc.

Investigaţiile în domeniul ştiinţelor politice 
se disting prin diversitate şi cuprind aproape 
întregul spectru de probleme care face obiectul lor 
de studiu, varietatea tematicii fi ind condiţionată 
de factori cantitativi (pregătirea specialiştilor de 
înaltă califi care, stagieri peste hotare) şi de aspecte 
calitative (realizarea studiilor interdisciplinare, la 
interferenţă cu istoria şi istoriografi a, sociologia şi 
demografi a, administrarea publică şi teoria relaţiilor 
internaţionale etc.). Totuşi, direcţiile strategice 
de cercetare includ procesele multiaspectuale ce 
vizează edifi carea sistemului politic democratic 
şi a societăţii deschise, diferenţierea şi coeziunea 
socială în perioada de tranziţie, funcţionalitatea 
partidelor politice şi a sistemelor de partide, 
aspectele social-politice ale dezvoltării durabile 
şi dimensiunea politologică a migraţiei etc.: 
V.Moşneaga, Gh.Rusnac (Republica Moldova. 
Alegerile parlamentare şi geografi a politică a 
electoratului, 1997), V.Beniuc (Instituţionalizarea 
puterii politice totalitare în Moldova postbelică, 
1998), V. Moşneaga (Независимая Молдова и 
миграция, 1999), V.Saca (Interese politice şi relaţii 
politice: dimensiuni tranzitorii, 2001), C. Solomon 
(Instituţionalizarea şi evoluţia sistemului politic 
democratic în Republica Moldova, 2002), Gh.Rusnac, 
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C.Manolache, A.Roşca (Comunicarea politică şi 
democratizarea societăţii, 2003), V.Moraru (Mass-
media versus politica, 2001), C.Marin (Societatea 
civilă: între mit politic şi pledoarie socială, 2002), 
P. Varzari (Elitologie, 2003; Elita politică din 
Republica Moldova: realizări şi perspective, 2008), 
V.Teosa (Республика Молдова: практические 
социальные политики в контексте глобализации 
труда, 2006), V.Juc, Yu.Josanu, I.Rusandu (Sisteme 
politice tranzitorii din Europa de sud-est, 2008) 
ş. a. Fiind fundamentată pe principiile libertăţii 
academice, complementarităţii, consensului politic 
şi istoriografi c, educând mai mulţi discipoli deveniţi 
savanţi cu renume şi participând în modul cel mai 
activ la procesele de racordare a învăţământului 
universitar din Republica Moldova la standardele 
europene, Gh. Rusnac este fondator al şcolii 
ştiinţifi ce istorico-politologice, unii dintre discipoli 
fi ind V.Moşneaga, V.Moraru, V.Saca, C.Solomon, 
C.Manolache ş.a. Probleme de ştiinţe politice sunt 
cercetate de asemenea în publicaţiile lui V. Cujbă, 
I. Chistruga, M.Cernencu, S.Cornea, C.Mânăscurtă, 
I.Sandu, A.Sîmboteanu, V.Stan, D.Strah, T.Spinei, 
E.Balan, Gr.Pîrţac, O.Casiadi, P.Fruntaşu, V.Doroş, 
A.Zavtur ş.a.

La mijlocul anilor '90 sunt iniţiate investigaţii în 
ştiinţa relaţiilor internaţionale şi studii diplomatice, 
tematica de cercetare cuprinzând două blocuri de 
probleme majore: politica externă, urmărindu-se 
elaborarea suportului ştiinţifi c pentru a contribui la 
consolidarea Republicii Moldova pe arena mondială, 
succedată de opţiunea de integrare europeană (A. 
Burian, E.Ciobu, Gh.Căldare, V.Cibotaru ş.a.); 
istoria şi teoria relaţiilor internaţionale, fi ind supuse 
analizei trăsăturile generale şi particularităţile 
unor perioade din istoria diplomaţiei şi relaţiilor 
internaţionale (A.Roman, S.Nazaria, A.Petrencu, 
O.Ţâcu ş.a.), aparatul categorial-ideatic, teoriile 
şi paradigmele clasice şi contemporane proprii 
acestui metadomeniu de caracter interdisciplinar, 
actorii, procesele şi tendinţele politicii mondiale 
(V.Beniuc, A.Burian, C.Eşanu, V.Sacovici, V.Juc, 
M.Sprînceană, D.Ilaşciuc ş. a.)

Tematica investigaţiilor ştiinţifi ce în domeniul 
sociologiei este variată, complexă şi de un vădit 
caracter aplicativ, incluzând studierea opiniei 
diferitor grupuri sociale privind problemele 
social-economice şi social-politice ale tranziţiei 
precum dezvoltarea sferei sociale şi managementul 
serviciilor sociale, interesele omului, nivelul de 
trai şi calitatea vieţii, perspectiva sociologică şi 
asistenţială a problemei genurilor, dimensiunea 
praxiologică a normelor sociale, integrarea şi 
cooperarea în spaţiul social, comportamentul 
delicvent şi contracararea criminalităţii (aspecte 
sociale) etc. Obiectivul strategic al cercetărilor 

constă în fundamentarea recomandărilor ştiinţifi ce 
cu privire la gestiunea reformelor în interesele 
omului: A.Timuş (Interesele, binele omului – 
problema-cheie a reformelor. Sinteze sociologice, 
2006; Perfecţionarea politicii sociale – imperativul 
timpului (coautor P. Movileanu), 2001); S. 
Dmitrenco (Человек на рынке труда: социальные 
проблемы занятости и безработицы, 1999); 
V. Blajco (Молодёжь Молдовы: особенности 
социализации в современном обществе, 2003); 
T. Spataru (Probleme ale dezvoltării durabile în 
societatea tranzitivă (studiu sociologic), 2003); 
M. Bulgaru, D. Cheianu (Dezvoltarea ştiinţei şi 
învăţămîntului sociologic în Republica Moldova, 
2005); T. Danii (Republica Moldova în spaţiul 
tranziţiei şi costul social al reformelor, 2004); 
V. Volovei, V. Mocanu, M. Ciocanu (Sănătatea 
populaţiei Republicii Moldova: aspecte medico-
sociale (realizări, opinii, perspective, 2008) etc.
A. Timuş este fondator al şcolii ştiinţifi ce în 
sociologie, edifi cată pe studiul problemelor sociale 
în dinamica lor şi concretizată prin pregătirea a 
peste 50 de doctori şi doctori habilitaţi, printre 
care T.Danii, L.Malcoci, V.Mocanu, V.Mîndru, 
Iu.Caraman ş.a.

Diferite aspecte din sociologie, dar şi din 
domeniul asistenţei sociale, sunt abordate de 
asemenea în publicaţiile lui Gh. Călcâi, V. Mîndru, 
L. Malcoci, T. Comendant, A. Mocanu, Iu.Caraman, 
N. Salii, S. Milicenco, M. Dilon, N. Ţurcanu, O. 
Gagauz ş.a.

Rezultatele investigaţiilor ştiinţifi ce în 
domeniile avizate sunt refl ectate şi în numeroasele 
culegeri tematice, în articolele din anuare şi reviste 
recenzate (Analele Ştiinţifi ce ale USM, Seria ştiinţe 
socioumanistice; Revista de Filozofi e, Sociologie şi 
Ştiinţe Politice ş. a.).

Aşadar, gândirea fi lozofi că şi socială din 
Republica Moldova s-a dezvoltat în contextul mişcă-
rii naţionale şi europene de idei, iar investigaţiile 
ştiinţifi ce contemporane au ca obiective punerea 
în valoare a moştenirii şi racordarea la teoriile 
şi paradigmele actuale. Rezultatele cercetărilor 
s-au concretizat prin fondarea şcolilor ştiinţifi ce, 
includerea în circuitul investigaţional internaţional 
şi dezvoltarea creatoare a ştiinţei în conformitate cu 
cele mai înalte exigenţe.
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