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Conf. univ. dr. Sergiu Cornea 

1. Regimurile politice autoritare și totalitare – similitudini și interferențe 

2. Regimurilor politice democratice: concept și forme de organizare  

3. Drepturile electorale ale cetățenilor din Republica Moldova / România 

4. Elita politică și fenomenul birocratismului în Republica Moldova / România 

5. Pluralism și partide politice– principiu de bază a democrației 

6. Rolul și evoluția partidelor politice în Republica Moldova 

7. Relația putere-opoziție, în contextul crizelor politice 

8. Impactul migrației asupra procesului de socializarea politică 

9. Particularitățile procesului electoral în Republica Moldova. 

10. Influența migrației asupra sistemului politic în Republica Moldova 

11. Esența și particularitățile conflictelor interetnice 

12. Organizațiile internaționale, funcționarea si clasificarea lor 

13. Rolul OSCE în rezolvarea conflictelor din spațiul postsovietic 

14. Geopolitica la etapa actuală: provocări pentru Republica Moldova 

15. Comunicarea – modalitate eficientă de realizare a relațiilor internaționale 

16. Republica Moldova în cadrul Parteneriatului Estic 

17. Constituirea serviciului diplomatic în Republica Moldova 

18. Războiul rece: geneza, evoluția și efectele încetării 

19. Evoluția sistemului politic internațional la începutul secolului al XXI-lea 

20. Problema separatismului în relațiile internaționale 

21. Activitatea organizațiilor internaționale în soluționarea conflictelor politice 

22. Cooperarea internațională în combaterea terorismului 

23. Orientarea externă a Republicii Moldova în condițiile geopolitice actuale  

24. Manipularea în relațiile internaționale 

25. Fenomenul globalizării în contextul relațiilor internaționale contemporane 

26. Parteneriatul estic ca instrument al politicii de vecinătate a Uniunii Europene 

27. Reconfigurarea centrelor de putere în epoca contemporană: evoluții și tendințe 



28. Rolul diplomației moderne în soluționarea conflictului dintre Federația Rusă și Ucraina  

29. Rolul diplomației în dezvoltarea și consolidarea cooperării internaționale 

30. Consecințele brexit-ului pentru viitorul Uniunii Europene 

31. Terorismul- factor destabilizator al securității internaționale 

32. Mijloacele diplomatice de soluționare a conflictelor internaționale 

33. Evoluția relațiilor internaționale în condițiile pandemiei Covid-19 

34. Colaborarea internațională în combaterea terorismului 

 

As. dr. Silvia Corlăteanu 

1. Modele culturale și administrative în Vechiul Regat în perioada modernă 

2. Structurile administrative ale Basarabiei în epoca țaristă 

3. Administrația publică centrală și locală românească după formarea statului național unitar 

român 

4. Structurile administrative ale Uniunii Europene 

5. Recunoașterea internațională a Unirii Principatelor Române de la 1859  

6. Tratatele semnate de România la Conferința de Pace de la Paris (1919-1920) 

7. Tratatul Basarabiei (28 octombrie 1920) și recunoașterea internațională a Unirii 

Basarabiei cu România 

8. România și Societatea Națiunilor (Liga Națiunilor) 

 

As. dr. hab. Nicolae Enciu 

1. Ideea unificării Europei în retrovizorul istoriei 

2. Premisele unificării europene postbelice (1945-1950). Winston Churchill ca părinte 

fondator al Europei Unite 

3. Particularitățile celei de a patra extinderi a Uniunii Europene (De la Europa celor 15 la 

Europa celor 27) 

4. Vocația europeană a României. Calea României spre Uniunea Europeană 

 

As. dr. Radu Carp 

1. România și vecinii ei. Aspecte de istorie și relații internaționale 

2. Reprezentarea politică a minorităților naționale în România 



3. Relația Stat - Biserica în Europa 

4. Buna guvernare, democrația și statul de drept în Europa 


