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1. Reprezentarea orelor şi formele de evaluare 

 prelegeri  30 ore 

 seminare  30 ore 

 evaluarea finală – examen 

 

2. Cerinţele faţă de pregătirea anterioară a studenţilor 

a) Cunoştinţe: 

 să fie familiarizaţi cu noţiunile principale din domeniul bazei statului şi dreptului; 

 să cunoască în linii generale starea politică din ţară şi lume; 

 să aibă aptitudini în domeniul ştiinţelor umanitare. 

 

b) Deprinderi (analitice, cognitive, sistematizatoare): 

 analitice – să analizeze evenimentele politice din punct de vedere istoric al acţiunilor; 

 cognitive – să aprecieze importanţa promovării principiilor democratice în dezvoltarea 

societăţii contemporane; 

 sistematizatoare – să manifeste capacitatea de a sintetiza şi sistematiza cunoştinţe din 

domeniul ştiinţelor umanitare.  

 

3. Locul şi rolul disciplinei în formarea specialistului 

 

Ştiinţa politică reprezintă o disciplină analitică şi teoretico-practică ce propune drept scop 

familiarizarea studenţilor cu problematica obiectului şi nivelurilor obţinute în domeniu, iniţierea 

în metodele şi procedeele de analiză politică, de formare a unei culturi politice şi profesionale 

adecvate viitorilor specialişti. Disciplina este adresată studenţilor tuturor facultăţilor şi deci 

acordă o atenţie deosebită interacţiunii multidisciplinare la nivel procesual, instituţional, şi 

normativ. Curruculumul este racordat la noile exigenţe ale cercetării politologice şi va contribui 

efectiv la realizarea obiectivelor educaţional-instructive. 

 

4. Obiectivele disciplinei 

 

La nivel de cunoaştere: 

- Să determine rolul şi locul politologiei ca ştiinţă în sistemul ştiinţelor social-umaniste; 

- Să identifice obiectivele principale, structura şi metodele politologiei; 

- Să definească şi caracterizeze politicul ca domeniu al vieţii sociale; 

- Să elucideze dimensiunile puterii politice în raport cu alte tipuri de putere; 

- Să identifice specificul stratificării politice în cadrul conceptului de stratificare socială; 

- Să cunoască şi să înţeleagă particularităţile sistemelor politice contemporane; 

- Să determine esenţa ideologiilor politice; 

- Să identifice rolul, locul şi funcţiile principalelor instituţii politice; 

- Să caracterizeze formele de organizare a procesului politic şi formele de manifestare a 

acestuia; 

- Să identifice şi caracterizeze tipurile regimurilor politice; 

- Să elucideze principalele modele de dezvoltare şi modernizare politică; 

- Să cunoască particularităţile formării culturii politice şi a procesului de conştientizare; 

- Să cunoască legităţile şi valorile democraţiei sub aspect teoretic şi realizare practică; 

- Să cunoască conceptele de bază cu privire la politica mondială şi globalizarea proceselor 

politice. 

 

La nivel de aplicare: 

- Să structureze metodele politologiei; 

- Să argumenteze abordarea ştiinţifică a vieţii politice; 
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- Să explice esenţa şi necesitatea puterii politice; 

- Să argumenteze stratificarea politică la nivel de persoană, grup, societate; 

- Să argumenteze legătura dintre diferite elemente ale sistemului politic; 

- Să evalueze diverse viziuni ideologice; 

- Să poziţioneze multitudinea ideologiilor politice de stînga, centru şi dreapta; 

- Să analizeze nivelul de implicare a principalelor instituţii politice în viaţa socială; 

- Să modeleze diferite manifestări în procesul de luare a deciziilor politice; 

- Să analizeze aspectele pozitive şi negative a diferitor tipuri de regimuri politice; 

- Să investigheze diferite aspecte ale politicului în procesul de dezvoltare şi modernizare; 

- Să aplice sistemul valoric al culturii şi conştiinţei politice în viaţa cotidiană; 

- Să evalueze beneficiile democraţiei şi aspectele nefaste în lipsa acesteia; 

- Să selecteze conţinutul principalelor procese politice în contextul globalizării. 

 

La nivel de integrare: 

- Să stabilească corelaţia dintre ştiinţa politică şi alte ştiinţe sociale; 

- Să estimeze rolul politicului printre diferite domenii de activitate umană; 

- Să evidenţieze diferite nivele de manifestare a puterii politice; 

- Să evalueze poziţiile individului în procesul de stratificare politică; 

- Să propună modalităţi de eficientizare a conlucrării elementelor sistemului politic; 

- Să valorifice multitudinea viziunilor ideologice a vieţii politice; 

- Să propună modalităţi eficiente de organizare a instituţiilor politice; 

- Să estimeze diferitele ipostaze ale politicului sub aspect procesual; 

- Să aprecieze impactul diferitor regimuri politice în diverse contexte istorice; 

- Să propună modalităţi de dezvoltare şi modernizare a vieţii politice; 

- Să integreze valorile cultural-politice în comportamentul cotidian; 

- Să aprecieze Democraţia ca formă inedită de organizare social-politică; 

- Să elaboreze proiecte de scurtă şi lungă durată a proceselor politicilor mondiale.  

 

5. Conţinutul disciplinei: 

Administrarea disciplinei 

Anul predării Semestrul Numărul de ore Evaluarea Responsabil de curs 

C S L Credit Ex. 

1-3  30 30 - 4 test Igor Cojocaru 
 

Prelegeri 

1.  Politologia ca ştiinţă. Structura, metodele politologiei 4 

2.  Puterea politică 2 

3.  Stratificarea politică 2 

4.  Sistemul politic 2 

5.  Regimurile politice 2 

6.  Ideologia politică 2 

7.  Instituţiile politice 4 

8.  Sisteme electorale şi proces electoral. 2 

9.  Dezvoltarea şi modernizarea politică: procesul politic 2 

10.  Cultura politică şi conştiinţa politică 2 

11.  Democraţia: teorie şi practică 2 

12.  Politica mondială şi globalizarea proceselor politice 4 

Total 30 
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Seminare 

1.  Gîndirea politică antică 2 

2.  Ideile politice medievale şi moderne 2 

3.  Puterea politică şi puterea de stat 2 

4.  Elita politică în stratificarea socială.  2 

5.  Liderismul politic  2 

6.  Sisteme politice contemporane 2 

7.  Evaluare Curentă 2 

8.  Ideologii politice de stînga – centru– dreapta  2 

9.  Statul: trecut – prezent – viitor  2 

10.  Sistemul partidist 2 

11.  Cultura politică şi conştiinţa politică 2 

12.  Democraţia: teorie şi practică 2 

13.  Politica mondială şi globalizarea proceselor politice 2 

14.  Prezentarea portofoliilor 4 

Total 30 

 
 Obiectivele de referinţă Unităţi de conţinut 

1.  - Să definească obiectul de studiu al politologiei; 

- Să identifice particularităţile vieţii politice în 

comparaţie cu alte domenii ale vieţii sociale; 

- Să relateze geneza teoriei politice; 

- Să determine specificul studiului politic; 

- Să identifice etapele constituirii şi evoluţia 

politologiei; 

- Să evalueze diversificarea şcolilor politologice 

contemporane şi tendinţele actuale ale 

dezvoltării ştiinţei politice; 

- Să posede şi utilizeze limbajul şi aparatul 

categorial specific al politologie în sistemul 

ştiinţelor socio-umane.  

Politologia ca ştiinţă. Structura, 

metodele politologiei. 

1. Politicul în viaţa socială 

2. Geneza şi instituţionalizarea ştiinţei 

politice 

3. Politologia în sistemul ştiinţelor 

politice 

4. Categoriile şi funcţiile ştiinţei politice 

 

   

2.  - Să definească obiectul de studiu şi structura 

politologiei.  

- Să determine elementele structurale ale 

politicului 

- Să argumenteze funcţiile politicului; 

- Să identifice particularităţile vieţii politice în 

comparaţie cu alte domenii ale vieţii sociale; 

Politicul - domeniu al vieţii sociale 

1. Definirea obiectului de studiu al 

politologiei 

2. Elementele structurale ale politicului 

3. Funcţiile politicii  

 

   

3.  - Să definească conceptul de putere.  

- Să identifice puterea ca tip de relaţie socială.  

- Să evidenţieze specificul puterii politice în 

sistemul relaţiilor sociale.  

- Să elaboreze harta sistemului puterii politice: 

statul, prtidele politice, mass-media, opinia 

publică, societatea civilă etc. 

- Să identifice structura şi nivelurile puterii 

politice.  

- Să argumenteze funcţiile puterii politice.  

- Să determine mecanismul realizării puterii 

politice.  

- Să definească conceptul legitimitatea puterii.  

- Să determine tipologia legitimităţii puterii 

Puterea politică  

1. Geneza, esenţa şi trăsăturile puterii 

politice. 

2. Resursele, funcţiile şi tipologia puterii 

politice. 

3. Mecanismul realizării puterii politice. 

4. Legitimitatea puterii. 
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politice.  

- Să argumenteze relaţia: norma - puterea politică. 

   

4.  - Să identifice multitudinea grupurilor sociale, ca 

actori politici. 

- Să cunoască diferitele criterii de diferenţiere a 

populaţiei. 

- Să evalueze teoriile şi concepţiile clasice şi 

contemporane despre esenţa şi rolul elitelor în 

societate. 

- Să definească noţiunile de „elită politică”, „clasa 

politică”, „elita conducătoare”. 

- Să determine traiectoriile circulaţiei elitelor.  

- Să estimeze rolul şi funcţiile elitei politice.  

- Să identifice criteriile de tipologizare a elitelor.  

- Să cunoască noţiunea şi esenţa liderismului 

politic.  

- Să caracterizeze principalele tipuri şi funcţiile 

liderilor. 

- Să analizeze teoriile contemporane şi tendinţele 

dezvoltării liderismului politic. 

Stratificarea politică  

1. Grupurile sociale ca actori politici. 

2. Stratificarea politică a societăţii şi 

criteriile diferenţierii populaţiei. 

3. Elita politică: esenţa, structura şi 

funcţiile. 

4. Elitarismul – fenomen social şi obiect 

de studiu. 

5. Teoriile contemporane ale 

liderismului.  

6. Misiunea, funcţiile şi tipurile 

liderismului politic. 

   

5.  - Să cunoască conceptul şi multitudinea acestuia 

în ştiinţa politică contemporană.  

- Să identifice esenţa şi structura sistemului 

politic.  

- Să determine funcţiile sistemului politic.  

- Sistemul politic ca subsistem al sistemului 

soacial-global.  

- Să analizeze modele şi tipologia sistemelor 

politice.  

- Să relateze sistemul politic în Republica 

Moldova: aspecte generale şi particulare. 

- Să stabilească particularităţile  tranziţiei de la 

sistemul totalitar la sistemul democratic şi 

particularităţile ei. 

Sistemul politic 

1. Noţiuni generale. 

2. Caracteristicile sistemului politic. 

3. Structura sistemului politic. 

4. Funcţiile sistemului politic. 

5. Tipologia sistemelor politice. 

   

6.  - Să cunoască diversitatea abordărilor în definirea  

regimului politic.  

- Să aprecieze regimul politic ca sistem de metode 

în procesul realizării puterii de stat.  

- Să determine corelaţia dintre regimul politic şi 

sistemul politic.  

- Să relateze tipologia regimurilor politice.  

- Să identifice tipurile de regimuri dictatoriale.  

- Să particularizeze esenţa şi elementele 

definitorii ale regimului politic totalitar.  

- Să identifice trăsăturile specifice ale regimurilor 

politice autoritare.  

- Să notifice priorităţile regimurilor politice 

democratice: trsăturile caracteristice ale 

acestora. 

Regimurile politice 

1. Conţinutul şi esenţa regimului 

politic 

2. Tipurile regimurilor politice 

3. Trăsăturile dictaturii  

4. Caracteristicile totalitarismului  

5. Caracteristicile autoritarismului 

   

7.  - Să identifice esenţa, trăsăturile şi funcţiile 

ideologiei politice.  

- Să analizeze procesele de ideologizare şi 

Ideologia politică 

1. Panorama ideologiilor politice 

2. Ideologia liberală între filosofia şi 
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deideologizare a politicului.  

- Să caracterizeze şi relateze tipurile ideologilor 

politice contemporane: liberalismul, 

conservatorismul şi socialismul, marxismul şi 

social-democraţia, neoliberalismul şi 

neoconservatorismul, democraţia creştină. 

practica libertăţii 

3. Conservatorismul - ideologia libertăţii 

rezonabile 

4. Socialismul, de la utopie la “ştiinţă“ 

5. Evoluţia ideologiilor politice în lumea 

contemporană 

   

8.  - Să delimiteze diversitatea abordărilor cu privire 

la originea statului.  

- Să relateze despre geneza şi tipurile istorice ale 

statului.  

- Să identifice trăsăturile definitorii ale statului ca 

instituţie politică.  

- Să elucideze formele de guvernămînt şi 

structurile de stat.  

- Să relateze structura organizatorică a statelor 

contemporane.  

- Să argumenteze funcţiile interne şi externe ale 

statului.  

- Să descrie trăsăturile statului bunăstării şi 

statului de drept.  

- Să aprecieze separarea puterilor în stat.  

- Să identifice rolul Preşedinţiei ca instituţie 

politică a statului.  

- Să determine organele reprezentative – în 

sistemul luării deciziilor.  

- Să descrie structura puterii executive. 

- Să identifice esenţa şi trăsăturile distincte ale 

partidelor politice.  

- Să identifice geneza şi etapele de dezvoltare a 

partidelor politice.  

- Să aprecieze structura, funcţiile şi rolul 

partidelor politice în dezvoltarea societăţii.  

- Să delimiteze tipologia partidelor politice.  

- Să delimiteze sistemele de partide: 

monopartidism, bipartidism, pluripartidism.  

Instituţiile politice 

1. Statul – noţiuni introductive; 

1.1 Geneza şi tipurile istorice ale 

statului. 

1.2 Trăsăturile definitorii ale 

statului ca instituţie politică. 

1.3 Forma de guvernămînt şi 

structura de stat. 

1.4 Funcţiile interne şi externe ale 

statului. 

1.5 Statul bunăstării şi statul de 

drept. 

2. Partidele politice; 

2.1 Esenţa şi trăsăturile distincte 

ale partidelor politice. 

2.2 Geneza şi etapele de 

dezvoltare a partidelor politice. 

2.3 Tipologia partidelor politice. 

2.4 Sisteme de partide: 

monopartidism, bipartidism, 

pluripartidism. 

   

9.  - Să valorifice dreptul politic de alege şi a fi ales. 

- Să cunoască noţiunile de sistem electoral şi 

proces electoral.  

- Să analizeze interacţiunea sistemului partidist cu 

sistemul electoral.  

- Să identifice sistemele electorale şi drepturile 

electorale.  

- Să determine structura electoratului.  

- Să cunoască noţiunile de majoritate relativă şi 

majoritate absolută.  

- Să identifice nivelurile reprezentării 

proporţionale.  

Sisteme electorale şi proces electoral 

1. Principiile de bază a dreptului de 

alege şi a fi ales 

2. Actorii electorali 

3. Conceptul de sistem electoral 

4. Particularităţile procesului electoral 

   

10.  - Să aprecieze natura şi cadrul dinamismului 

politic.  

- Să cunoască definirea procesului politic în 

ştiinţa politică contemporană.  

- Să identifice caracterul şi structura procesului 

politic.  

Procesul politic - dezvoltarea şi 

modernizarea politică 

1. Noţiunea şi etapele de bază ale 

procesului politic. 

2. Tipologia procesului politic. 

3. Conceptul de dezvoltare politică 
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- Să relateze tipologia proceselor politice.  

- Să notifice conflictele şi crizele politice ca 

geneze ale dinamici politice.  

- Să identifice interacţiunea între procesul politic 

şi dezvoltarea politică.  

- Să analizeze criteriile şi tipurile modernizării 

politice.  

- Să evalueze modernizarea şi instituţionalizarea 

politică. 

4. Modernizarea politică 

   

11.  - Să identifice substratul cultural al politicului.  

- Să definească conceptul de cultură politică.  

- Să determine elementele structurale, nivelurile şi 

funcţiile culturii politice.  

- Să analizeze corelaţia culturii politice cu valorile 

şi simbolurile politice.  

- Să relateze despre tipurile şi modelele culturii 

politice.  

- Să deducă căile de formare a culturii poltice.  

Cultura politică şi conştiinţa politică 

1. Conceptul de cultură politică. 

2. Elementele structurale, nivelurile şi 

funcţiile culturii politice. 

3. Tipurile şi modelele culturii 

politice. 

4. Particularităţile formării culturii 

politice. 

   

12.  - Să deducă definirea etimologică a termenului 

democraţia.  

- Să cunoască principiile fundamentale şi criteriile 

democraţiei.  

- Să delimiteze diversitatea teoriilor şi 

concepţiilor cu privire la democraţie: teoria 

democraţiei pluraliste, democraţiei elitare, 

participative, teoria economică a democraţiei.  

- Să relateze despre tipurile democraţiei: directă, 

plebiscitară, reprezentativă, totalitară şi 

constituţională.  

- Să relateze despre suveranitatea poporului ca 

nucleu al democraţiei.  

- Să aprecieze principiile libertăţii şi 

pluralismului.  

- Să cunoască formele de manifestare a 

pluralismului politic. 

Democraţia: teorie şi practică  

1. Esenţa şi principiile de bază ale 

democraţiei. Democraţia ca valoare 

general-umană. 

2. Diversitatea teoriilor şi conceptelor cu 

privire la democraţie. 

3. Democraţia modernă în contextul 

funcţionării sistemului politic şi 

sistemului economic. 

   

13.  - Să identifice manifestările procesului politic 

internaţional ca formă a relaţiilor internaţionale.  

- Să analizeze sistemul bipolar şi multipolar al 

procesului politic internaţional.  

- Să estimeze rolul ONU şi a altor organizaţii în 

rezolvarea contradiţiilor din cadrul relaţiilor 

internaţionale.  

- Să definească conceptul de securitate 

internaţională.  

- Să deducă noi dimensiuni ale securităţii 

naţionale şi impactul asupra procesului politic 

internaţional.  

- Să identifice esenţa şi funcţiile politicii externe.  

- Să determine principiile şi priorităţile strategice 

ale politicii externe a Republicii Moldova.  

- Să evalueze gradul de globalizare a relaţiilor 

politice. 

Politica mondială şi globalizarea 

proceselor politice  

1. Esenţa şi conţinutul politicii 

internaţionale. 

2. Tendinţele actuale de manifestare a 

politicii internaţionale. 

3. Rolul factorului economic 

internaţional în globalizarea relaţiilor 

politice. 
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6. Tematica orientativă a referatelor la seminare 

 

1. Gîndirea politică antică (Confucius, 

Platon, Aristotel). 

2. Ideile politice medievale şi moderne (N. 

Machiavelli, Jhon Locke, Montesquie, 

Jhon Stuart Mill, K. Marx). 

3. Doctrine politice contemporane (G. 

Lassuall, R. Mihels, G. Almond). 

4. Propagarea şi dezvoltarea ideilor 

politice de şcolile Greciei Antice. 

5. Conceptele dreptului naural şi 

contractului social în gîndirea politică 

modrnă. 

6. Separarea puterii de stat în dezvoltarea 

istorică a gîndirii politice. 

7. Particularităţile dezvoltării gîndirii 

politice în Moldova. 

8. Particularităţile gîndiirii politice 

secolului XX. 

9. Modernizarea politică în analiza lui 

Samuel Huntington. 

10. Relaţia politica şi puterea: potrivire sau 

discrepanţă. 

11. Evoluţia puterii politice în societatea 

contemporană. 

12. Rolul relaţiilor de proprietate în sistemul 

interacţiunii puterii politice şi puterii 

economice. 

13. Fenomenul puterii politice în Republica 

Moldova: reforma tranziţiei. 

14. Elita politică şi elita economică: forme 

şi dimensiuni de interacţiune. 

15. M. Weber despre tipologia liderilor. 

16. Elita politică şi lobby-ul economic. 

17. Liderii democraţi şi dictatori: istoric şi 

actualitate. 

18. Democraţia politică şi alternativele ei 

istorice. 

19. Pluralismul politic ca principiu de bază 

al democraţiei. 

20. Tranziţia de la autoritarism la 

democraţie: diversitatea formelor şi 

metodelor (ţările Europei de Est, ţările 

spaţiului postsovetic, China). 

21. Modelele contemporane ale democraţiei 

politice şi economice: aspect 

comparativ. 

22. ONU şi rolul ei în asigurarea securităţii 

şi păcii mondiale. 

23. Problemele globale şi influiena lor 

asupra relaţiilor internaţionale. 

24. Principiile dreptului internaţional şi 

relaţiile internaţionale. 

25. Republica Moldova în sistemul relaţiilor 

economice internaţionale.

 

7. Algoritmul calculării notei semestriale 

Nota medie pe semestru se compune din media notelor acumulate din activitatea la 

seminare, ce constituie 60% din total, iar 40% este nota obţinută din activitatea individuală 

finalizată cu prezentarea portofoliului. 

Structura portofoliului exprimă gradul în care studentul reuşeşte să parcurgă o suită de 

conţinuturi specifice disciplinei, oferind şansa identificării capacităţilor pe care acesta şi le-a 

dezvoltat în urma parcurgerii materiei: 

 capacitatea de a aduna şi de a prelucra 

informaţia; 

 capacitatea de a raţiona şi de a utiliza 

cunoştinţe; 

 capacitatea de a observa şi de a alege 

metode eficiente de lucru; 

 capacitatea de a măsura şi de a compara 

rezultatele; 

 capacitatea de a investiga şi de a analiza 

sursele de informare; 

 capacitatea de a utiliza corespunzător 

bibliografia; 

 capacitatea de a sintetiza şi de a 

organiza materialul; 

 capacitatea de a sintetiza şi de a realiza 

un produs. 

Portofoliul are următoarea structură: 
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(1). FIŞA BIBLIOGRAFICĂ a temei aleasă pentru portofoliu, enumerare bibliografică cu 

scurtă descriere si prezentare de carte. 

(2). SCURT BREVIAR DE TERMENI explicaţi ai temei;  

(3). REFLECŢIILE PERSONALE, eseu, prezentare Power Point, etc.  

(4). RECENZIA, prezentarea unei cărţi citite sau o interpretare a unui film la tema aleasă 

cu demonstrarea filmului, etc. 

Elementele de portofoliu nu sunt definitiv stabilite, ele pot suferi îmbunătăţiri, ameliorări, 

astfel încât să servească scopului pentru care a fost creat acest instrument de evaluare: aprecierea 

efortului constant, a gradului de interes manifestat de elev pentru disciplina în cauză. 

 

8. Chestionar  de evaluare finală  

 

1. Ştiinţa despre politică. Obiectul de studiu, 

metodele şi funcţiile politologiei. 

2. Constituirea şi dezvoltarea gîndirii politice 

antice. 

3. Fundamentele gîndirii politice moderne. 

4. Particularităţile doctrinelor politice 

contemporane. 

5. Politica ca fenomen social: esenţa, structura 

şi funcţiile, 

6. Politica şi economia: probleme de 

interacţiune. 

7. Puterea ca element al relaţiilor sociale: 

formele şi pricipiile funcţionării. 

8. Resursele, funcţiile şi tipologia puterii 

politice. Legitimitatea politică. 

9. Mecanismul realizării puterii polittice. 

10. Trăsăturile principale şi structura 

sistemului politic.  

11. Sisteme politice contemporane: tipuri, 

trăsături şi particualrităţi. 

12. Sistemul totalitar, caracteristiceile de 

bază şi rezultatul funcţionării. 

13. Statul – elemnt central al sistemului 

politic. 

14. Rolul li funcţiile statului în societate. 

15. Formele şi tipuriel statului contemporan. 

16. Conceptul statului de drept şi evoluţia 

lui. 

17. Formele d guvernare: istoria şi 

actualitatea. 

18. Regimul politic – esenţa şi varietăţile 

principale. 

19. Regimuri politce dictatoriale: esenţa, 

trăsături, forme. 

20. Regimuri politice democratice: 

prezidenţiale, semiprezidenţiale, 

parlamentare. 

21. Geneza partidelor politice, tipologia, 

funcţiile,tendinţele dezvoltării. 

22. Mişcăriel şi organizaţiile social-politice 

netradiţionele: grupuri de presiune. 

Lobismul. 

23. Sistemul partidist. Monopartidismul şi 

pluripartidismul. 

24. Sistemul partidist ăn Republica 

Moldova.  

25. Sisteme electorale şi proces electoral. 

26. Democraţia: esenţa, apariţia şi evoluţia. 

27. Principiile şi instituţiile democraţiei. 

28. Democraţia directă, plebiscitară şi 

reprezentativă. 

29. Drepturile fundamentale ale omului şi 

problema realizării lor. 

30. Elitarismul politic: esenţa, structura şi 

funcţiile elitei politice. 

31. Liderismul politic: caracteristicile, 

tipurile şi funcţiile liderului politic. 

32. Direcţiile principale ale politicii interne. 

33. Politica naţională şi particularităţile ei în 

Republica Moldova. 

34. Dezvoltarea şi modernizarea politică. 

Elemente ale procesului politic. 

35. Societatea civilă: noţiune,trăsături şi 

structura. 

36. Societatea politică: caractzeristicile 

funcţionării. 

37. Ideologia politică: noţiune, esenţă şi 

funcţii. 

38. Curentele ideologice contemporane. 

39. Conceptul de cultură politică.  

40. Elementele structurale, nivelurile şi 

funcţiile culturii politice. 

41. Socializarea politică: mecanismul şi 

etapele realizării. 

42. Esenţa conţinutul procesului politic 

internaţional. 

43. Principiile şi direcţiile principale ale 

politicii externe a Republicii Moldova. 
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9. Exemple de teste pentru evaluare curentă şi finală  

Test  

Politologia 

Numele 

Grupa (total 20 puncte - nota 10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5-7 8-10 11-13 14-16 17-18 19-20 

1. Ce este politica. Scrieţi 2 definiţii. (2 puncte) 

 

 

 

 

 

2. Determinaţi elementele structurale ale politicului. (2 puncte) 

 

 

 

 

 

3. Numiţi şi descrieţi succint cel puţin două teorii cu privire la apariţia statului. (2 puncte) 

 

 

 

 

 

4. Definiţi următorii termeni: (3 puncte) 

a. Stat 

 

 

b. Suveranitate 

 

 

c. Independenţă 

 

 

5. Obiectivul principal al politicii este activitatea subiecţilor îndreptată spre deţinerea puterii? 

(1 punct) Da                                                                    nu 

 

6. Statul - monarhie absolută este bazat pe principiile democratice? 

(1 punct) Da                                                                    nu 

 

7. Politica, se adresează exclusiv săracilor? 

(1 punct) Da                                                                    nu 

 

8. Caracteristicile de baza ale statului sunt: teritoriul, populaţia, cetăţeni, structurile puterii, forma de 

guvernămînt, frontierele. (încercuiţi răspunsurile corecte). (1 punct)       

                     

9. Forma de stat se caracterizează prin: 

(1 punct) a. structura de stat 

b. economia naț ională 

c. federalism 

 

10. Reprezentaţi schematic formele de guvernământ. Descrieţi succint (1 - 6 puncte) 
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Test  

Politologia 

Numele 

Grupa (total 20 puncte - nota 10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5-7 8-10 11-13 14-16 17-18 19-20 

1. Ce este democraţia. Scrieţi 2 definiţii. (2 puncte) 

 

 

 

 

 

2. Determinaţi elementele structurale ale puterii politice. (2 puncte) 

 

 

 

 

 

3. Numiţi şi descrieţi succint cel puţin două teorii cu privire la apariţia statului. (2 puncte) 

 

 

 

 

 

4. Definiţi următorii termeni: (3 puncte) 

a. Club politic 

 

 

b. Partid politic 

 

 

c. Legitimitate politică 

 

 

5. Obiectivul principal al activităţii  partidelor politice este orientat spre deţinerea puterii? 

(1 punct) Da                                                                    nu 

 

6. Elitele „vulpi” se caracterizează prin metode autoritare de conducere? 

(1 punct) Da                                                                    nu 

 

7. Structura de stat reprezintă forma de guvernământ? 

(1 punct) Da                                                                    nu 

 

8. Caracteristicile de baza ale partidelor politice sunt: sistemul unipartidist, bipartidist, pluripartidist. 

(încercuiţi răspunsurile corecte).              (1 punct) Da                                                             nu 

 

9. Cultura politică se caracterizează prin: 

(1 punct) a. nivelul cunoştinţelor generale ale individului 

b. economia naț ională 

c. nivelul cunoştinţelor întregii populaţii 

 

10. Reprezentaţi schematic sistemul politic. Descrieţi succint (1 - 6 puncte) 
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