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FACULTATEA  ŞTIINŢE POLITICE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE 

 

EXAMENUL DE LICENŢĂ 

LA DISCIPLINA FUNDAMENTALĂ 

 

SUBIECTE  

 

1. De către cine a fost lansat termenul de politologie? 

2. Ce este politicul? 

3. Ce semnifică termenul de politologie? 

4.  Prin ce se defineşte metoda behavioristă? 

5.  Ce este puterea politică? 

6. Care este obiectul de studiu al politologiei? 

7.  Care sunt metodele de cercetare 

8. Prin ce se defineşte functia axiologică a politologiei? 

9. Sub ce forma se prezintă domeniul politic? 

10. Cum actionează funcţia previzională a politologiei? 

11. Ce vizează funcţia cognitivă a politologiei?   

12. Care este principiul democraţiei constituţionale? 

13. Ce avantaj prezintă sistemul bipartidist? 

14. Ce avantaj prezintă sistemul pluripartidist? 

15. În ce se regasesc normele de conduită politică? 

16. Pe ce se intemeiază legitimitatea legală? 

17. Cum acţionează opoziţia extraparlamentară? 

18. Cînd recurge un partid politic, care a caştigat alegerile la formarea unui guvern de coaliţie?   

19. Care este principalul instrument de exercitare a puterii politice? 

20. Care este obiectivul principal al doctrinei social- democrate? 

21. Ce trasatură face parte din  principiile democraţiei politice? 

22. Ce rol au instituţiile politice, în epoca contemporană? 

23. Cum se manifestă cultura politică? 

24. Cum se manifestă comportamentul poltic? 

25. Care sunt funcţiile sistemului politic? 

26. Sub ce forme se exercită controlul legislativului asupra executivului? 

27. Din ce rezultă legitimitatea politică? 

28. Care sunt trăsăturile regimului politic totaritar? 



29. Care sunt trăsăturile regimului politic democratic? 

30. Prin ce este exprimat consensul politic? 

31. Care este funcţia de bază a  partidului politic? 

32. Ce pune în centrul preocuparilor sale doctrina liberal?   

33. În ce constă dreptul de iniţiativă legislativă a guvernului? 

34. Ce caracteristică prezintă statul de drept? 

35. Ce reprezintă şi ce rol au statele federative? 

36. La ce componentă se refera suveranitatea unui stat?  

37. Care este tipul de sistem de partid în Republica Moldova? 

38. Care este momentul final al procesului de constituire a guvernului? 

39. Cum definiţi puterea politică? 

40. Numiţi documentul fundamental al unui partid, din care rezultă modul sau de organizare? 

41. Cum s-a facut cel mai vechi mod de investire a şefului statului? 

42. Care este funcţia politologiei ce se materializeaza în elaborarea de programe politice?   

43. Prin ce se caracterizează regimul politic dictatorial ?  

44. Prin ce se caracterizează bipartidismul? 

45. Ce relaţie există între democraţie şi partidism? 

46. Ce se poate afirma despre un cetaţean care manifestă o atitudine activă faţă de problemele 

societăţii? 

47. Care este cea mai obişnuită ipostază în care actionează comportamentul politic individual al 

cetăţenilor?   

48. Cum actionează revolutia, ca principal mijloc de schimbare social? 

49. Ce este formă de guvernămînt? 

50.  Care  sunt cauzele conflictul politic? 

51. Сare sînt concepţiile social-politice ale lui C.Stere ?                                                                                                        

52.  Care sînt ideile lui D.Cantemir ca gînditor politic ? 

53. Ce spune Zubcu-Codreanu despre stat? 

54. Care este aportul lui Asachi  în domeniul învăţămîntului  ? 

55. Ce scria G.Ureche despre Ştefan cel Mare ? 

56. Care este poziţia lui C. Stamati-Ciurea referitoare la proprietate ? 

57. Ce scrie J.Bentham despre dreptul internaţional? 

58. Care sînt ideile iluministe ale lui Voltair ? 

59. Care este idea de bază în doctrina lui M-Veber ca fondator al sociologiei politice? 

60. Ce spune B.Constant despre puterea în stat? 

61. Ce scrie Atristotel în lucrarea sa „Politica” despre familie ? 

62. Care este ideia lui Kant despre morală şi politică ? 

63. Cum defineşte Fichte libertatea ?  

64. Care sînt obectivele politice de bază ale Federaliştilor americani ? 

65. Ce idei politice promovau Republicanii americani ? 

66. Care sînt ideile liberaliste ale lui Montesquieu ? 

67. Ce spune J.J. Rousseau   despre contractul social? 



68. Ce metode de conducere analizează Paretto?   

69. Cum caracterizează Bacon  „Veacul de aur” ? 

70. Ce scrie Hobbes despre natura umană ? 

71. Care este poziţia lui Locke  în conceptul despre putere ? 

72. Cum este realizată puterea în lucrarea lui Campanella „Cetatea soarelui” ? 

73. Care sînt viziunile lui T.Morus,  ca fundator al teoriei utopiste ? 

74. Cum comentează Mackiavelli  maxima „Scopul scuze mijloacele” ?   

75. Cum defineşte Aristotel  dimensiunea politică a  omului ? 

76. Care este aportul lui Bodin în elaborarea   teoriei suveranităţii? 

77. Ce idei politice promovează Socrate ? 

78. Ce loc ocupă lucrarea „ Statul „ în doctrina politică ale lui Platon ? 

79. Care este doctrina politică ale lui Cicero -gînditor politic din Roma Antică ? 

80. Ce loc ocupă tradiţia în operele politice ale lui Confucius ? 

81. Care este contribuţia lui Mosca în elaborarea  teoriei elitiste? 

82. Care este viziunea lui Kant  despre statul ideal în lucrarea „Spre o pace eternă „?   

83. Cum explică Marxismul esenţa dictaturii proletariatului ? 

84. Care sînt ideile politice ale lui Giambattista Vico ca iluminist italian? 

85. Cum Cezare Beccaria explică  “ciclul istoric” ?  

86. Care sînt calităţile unui principe la Mackiavelli ? 

87. Ce idei utopiste sînt promovate în Lucrarea lui T.Morus “Utopia”? 

88. Cum T.Campanella explică esenţa  statului ideal în lucrarea “Cetatea soarelui ”? 

89. De ce Hobbes spunea că ”Omul pentru om este lup” ? 

90. Ce cercetări practice a realizat B.Franclin ca cercetător stiinţific ? 

91. Ce teze propune T.Jefferson în elaborarea  Declaraţiei de Independenţă a SUA? 

92. Ce idei politice sînt promovate de către T.Paine  în lucrarea sa „Drepturile omului”?   

93. Care este funcţia principală a statului în viziunea lui A.Hamilton  ? 

94. Care sînt meritele lui J.Adams în activitatea sa de  politician practic ? 

95. De ce Madison este numit “arhitect al constituţiei americane” ? 

96. Ce teze fundamentale înaintează M.Weber ca fondator al  Sociologiei politice a sec. XX? 

97. Cum descrie Bacon societatea ideală în opera sa „Noua Atlantida” ? 

98. Cu ce este identificat statul în opera lui Hobbes „ Leviathan” ? 

99. Ce idei politice înaintează Locke în  opera sa „Două tratate despre guvernare” ? 

100.  Pentru ce merite Cicero a primit  titlul  „Tatăl al patriei “ ?                                                                                                                                            


