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1. Prezentați elementele definitorii ale unui regim politic, comentați-le și dați exemple 

 

 Care sunt caracteristicile distinctive ale unui regim autoritar? Dați exemple 

 

 Care sunt caracteristicile distinctive ale unui regim totalitar? Dar post-totalitar? 

Dați exemple 

 

 Care sunt caracteristicile distinctive ale unui regim sultanist? Referiți-vă la cazul 

României dinainte de 1989 

 

2. Discutați dezvoltarea democrației liberale din perspectivă istorică 

 

 

3. Ce elemente în plus presupune o democraţie liberală pe lângă democraţia electorală? 

Cum se diferenţiază pseudo-democraţiile de non-democraţii şi de ce este această 

distincţie importantă? Ilustrați  

 

4. Descrieți elementele de liberalizare și pe cele de democratizare inițiate de Gorbaaciov. 

Comentați consecințele lor 

 

5. Tentativa de lovitură de stat din august 1991. Discutați-o în contextul politic sovietic 

și regional al perioadei 

 

6. Destrămarea URSS. Condiții, factori, consecințe 

 

 

7. Caracteristicile tranziției Rusiei spre democrație. Care considerați că a fost punctul 

maxim al democratizării rusești și de ce? 

 

8. Viața politică în Federația Rusă în anii 90. Subliniați elementele cele mai 

semnificative, motivând. 

 

 

9. Descrieţi modul în care Vladimir Putin a acționat pentru centralizarea puterii. 

Comentați semnificația acestui proces 

 

10. Drepturile omului și cetățeanului în Rusia lui Putin 

 

 

11. Elementele definitorii ale tranziției de la RSSM la Republica Moldova democratică 

 

12. Moștenirea sovietică a Republicii Moldova 

 

13. Discutați temele: statalitate, limbă, identitate – cu referire la Repulica Moldova – și 

relevanța lor pentru evoluția post-sovietică a țării 

 

14. Care au fost elementele majore ale evoluției politice a R Moldova în anii 90? 

 



15. Descrieţi originile ideologiei moldovenismului şi câteva din manifestările sale în 

istoria recentă a RM. 

 

16. Care au fost elementele majore ale evoluției politice a R Moldova în anii 2000? 

 

17. Elemente majore ale evoluției politice a R Moldova după Revoluția Twitter din aprilie 

2009? 

 

 

18. Importanța (economică, geopolitică etc) a Ucrainei și tranziția sa post-sovietică 

 

19. Evoluții politice ale Ucrainei în perioada președintelui Kucima 

 

20. Revoluția portocalie și semnificațiile sale. Viața politică ucraineană după Revoluția 

Portocalie (2004-2009). Evoluții politice în Ucraina în perioada președinției lui 

Ianukovici.  

 

21. Ucraina – între rusificare și europenizare 

 

 

22. Republica Moldova – între europenizare și rusificare 

 

 

23. Parteneriatul Estic (PaE) – dimensiunea estică a Politicii Europene de Vecinătate. 

Obiective, actori, proiecte 

 

 

24. Caucazul de Sud și importanța lui geostrategică pentru Federația Rusă și Uniunea 

Europeană. 

 

 

25. Anexarea Crimeei și aplicarea selectivă a principiilor și normelor de drept 

internațional. Principiul suveranității și integrității teritoriale și dreptul popoarelor la 

autodeterminare. 

 

 

26. Conflictul din Ucraina. Acordurile de la Minsk (Minsk – 1, Minsk - 2) și importanța 

lor pentru securitatea regională.  

 

 

27. Uniunea Economică Eurasiatică și importanța ei pentru promovarea intereselor 

geostrategice ale Federației Ruse în spațiul ex-sovietic. 

 


