
uns corect la cel puțin 11 itemi

CRITERII DE EVALUARE A GRADUL DE CUNOAŞTERE A PREVEDERILOR 

CONSTITUŢIEI REPUBLICII MOLDOVA 

În conformitate cu prevederile art. 17, alin. (1), lit. e) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova 

Nr. 1024 din 2 iunie 2000 şi a Hotărârii Guvernului nr. 1279 din 19 noiembrie 2001 „Pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de evaluare a gradului de cunoaştere a prevederilor Constituţiei 

Republicii Moldova şi a limbii de stat”, persoanele care solicită dobândirea cetăţeniei Republicii 

Moldova trebuie să cunoască Constituţia în măsură să răspundă întrebărilor din testele-grilă formulate 

numai pe baza textului Constituţiei.  

În special, aceste întrebări se referă la: 

- Forma de guvernământ, structura de stat și regimul politic al Republicii Moldova; 

- Principiile constituționale conform cărora se organizează și se exercită puterea în stat; 

- Simbolurile de Stat ale Republicii Moldova; 

- Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale consacrate în Constituția Republicii Moldova; 

- Statutul juridic, structura, constituirea și funcționarea autorităților publice antrenate în 

exercitarea puterii de stat (Parlamentul, Președintele Republicii, Guvernul, Autoritatea judecătorească, 

Curtea Constituțională); 

- Modul de revizuire a Constituției Republicii Moldova. 

Examenul de evaluare a gradului de cunoaştere a prevederilor Constituţiei Republicii Moldova este 

susţinut în scris, în limba română, în baza unui test-grilă care va conține 20 de iteme ca elemente ale 

testului care se referă la un obiectiv bine definit. Fiecare item are formulate cel puțin trei variante de 

răspuns, dintre care numai unul este corect. Candidatul va răspunde la item prin bifarea răspunsului 

corect. Bifarea trebuie să fie clară, în dreptul răspunsului corect, pentru a nu putea trezi dubii referitor 

la opţiunea aleasă. 

Examenul se consideră promovat dacă persoana examinată a răsp .  

Sunt eliminate de la examen persoanele: 

a) asupra cărora au fost depistate informaţii suplimentare indiferent de limba în care se conţin, 

tipul de suport şi conţinutul acestora; 

b) care au perturbat liniştea în timpul examenului; 

c) care au admis discuţii cu alte persoane în timpul examenului, indiferent de conţinutul şi limba 

acestor discuţii. 

Persoanele care au susţinut examenul prin calificativul „admis” primesc certificat privind susţinerea 

examenului în termen de 10 zile din ziua susţinerii examenului la sediul Ministerului Educaţiei, 

Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. 

 

 

 

 



 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

____________________________                                    _____________________ 

      Numele , prenumele                                                                    data  

Test – grilă 

 

1. Pedeapsa cu moartea în Republica Moldova: 

a) Este abolită (interzisă) 

b) Este interzisă  temporar 

c) Este în vigoare  (se aplică) 

L/0/1 
2. Candidatura unei persoane la funcţia de Procuror General este propusă de: 

a) Preşedintele Parlamentului 

b) Preşedintele Curţii Constituţionale  

c) Preşedintele Republicii Moldova  

d) Consiliul Superior al Magistraturii  
  L/0/1 

3. In cazul demisiei prim-ministrului: 

a) Demisionează întreg Guvernul 

b) Miniştrii îşi păstrează funcţia   

c) Demisionează numai cei loiali prim-ministrului  
L/0/1 

4. Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public: 

a) Poate fi realizat numai în baza hotărîrii instanţei de judecată, 

b) Nu poate fi îngrădit. 

c) Se poate realiza numai prin acordul autorităţii ce deţine informaţia. 

L/0/1 
5. Guvernul este responsabil în faţa : 

a) Parlamentului 

b) Preşedintelui  

c) Poporului  
L/0/1 

6. În exercitarea atribuţiilor sale, Guvernul se conduce de programul de activitate, acceptat de către: 

a) Nu are un program de activitate aprobat drept condiţie de funcţionare  

b) Preşedintele Parlamentului 

c) Preşedintele Republicii Moldova  

d) Parlament  
L/0/1 

7. Conform Constituţiei, durata săptămînii de muncă este de cel mult: 

a. 40 de ore  

b. 30 de ore  

c. 35 de ore 

L/0/1 
8. Preşedintele, vicepreşedinţii şi judecătorii Curţii Supreme de Justiţie sunt numiţi în funcţie de 

către: 

a. Preşedintele statului 

b. Consiliul Superior al Magistraturii 

c. Parlament 

d. Preşedintele Parlamentului 

L/0 /1 
9. Problemele cetăţeniei Republicii Moldova sunt soluţionate de: 

a) Ministrul de Interne 

b) Preşedintele Republicii Moldova   

c) Parlament 

d) Prim-ministru   
L/0/1 



10. Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin: 

a) Scrisori anonime. 

b) Petiţii formulate numai în numele semnatarilor   

c) Cereri de chemare în judecată   

 L/0/1 
11. Preşedintele Republicii Moldova reprezintă: 

a) Parlamentul  

b) Statul  

c) Guvernul  

L/0/1 
12.  Conform Constituţiei, Curtea  de Conturi este alcătuită din: 

a) 12 membri  

b) 5 membri 

c) 7 membri  

L/0/1 
13. Acreditarea şi rechemarea reprezentanţilor diplomatici ai Republicii Moldova, este efectuată de 

către: 

a) Preşedintele Republicii Moldova la propunerea Guvernului  

b) Prim-ministru la propunerea Ministerului de Externe şi Integrare Europeană  

c) Preşedintele Parlamentului 
L/0/1 

14. Republica Moldova admite dislocarea de trupe militare străine pe teritoriul său: 

a) Numai a trupelor NATO  

b) Nu admite ca ţară neutră 

c) Numai a trupelor CSI 

L/0/1 
15. Preşedintele Republicii Moldova este ales de către: 

a) Parlamentul Republicii Moldova 

b) Popor prin vot universal 

c) Guvernul Republicii Moldova  

L/0/1 
16. Percheziţionarea, reţinerea sau arestarea unei persoane sunt permise în următoarele cazuri: 

a) Numai în cazuri prevăzute de lege  

b) Oricând va dori reprezentantul organelor de ordine publică 

L/0/1       
17. În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat: 

d) De cîte ori va fi necesar 

e) De 3 ori 

f) O singură dată 

g) De 2 ori 

L/0/1 
18. Cetăţenii Republicii Moldova se bucură de protecţia statului: 

a) Pe teritoriul Republicii Moldova  

b) Pe teritoriul altor state 

c) Atît în ţară, cît şi în străinătate 

L/0/1   
19. Legile Republicii Moldova sunt promulgate de către: 

a) Parlament 

b) Preşedintele Parlamentului  

c) Guvern   

d) Preşedintele Republicii Moldova   
L/0/1  

20. Preşedintele Republicii Moldova adresează Parlamentului mesaje cu privire la: 

a) Principalele probleme ale naţiunii 

b) Deplasările de serviciu  

c) Situaţia economică în societate    
L/0/1  


