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FISA DISCIPLINEI 
 
 

Denumirea disciplinei DOCTRINE JURIDICE 
Codul 
disciplinei 

D.D.1.2.11 

Anul de studiu I Semestrul* II Tipul de evaluare finală (E / V / C) C 

Categoria formativă a disciplinei  

DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă 
DF 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Ob Numărul de credite 3 

Total ore din planul de învăţământ 42 Total ore studiu individual 42 Total ore pe semestru 84 

Titularul disciplinei  Prof.  univ. dr. Simona Cristea 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fişă pentru fiecare semestru 

  

Facultatea DREPT 

 
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 
planul de invatamant 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  
14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână) 

Departamentul DREPT PUBLIC 

Domeniul fundamental de 
ştiinţă, artă, cultură 

ŞTIINŢE JURIDICE 

Domeniul pentru studii 
universitare de licenţă 

DREPT 
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Direcţia de studii  
 
 42 28 14   

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  

  

 
Discipline  
anterioare 

Obligatorii 
(condiţionate) 

TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 

 

 

Recomandate 

 

POLITOLOGIE 

 

 

 
 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 
(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 2  8. Pregătire prezentări orale 4 

2. Studiu dupa manual, suport de curs 6  9. Pregatire examinare finală 12 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 6  10. Consultaţii 2 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 4  11. Documentare pe teren 0 

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

0  12. Documentare pe INTERNET 2 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 2  13. Alte activităţi … 0 

7. Pregatire lucrări de control 2  14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 42 
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Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de licenţă şi fişa specializării) 

Competenţe specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice 
disciplinei) 

 Inţelegerea corelaţiei dintre ştiinţă şi drept , drept – istorie, drept – religie, drept - morală 

 Înţelegerea noţiunilor de justiţie, putere judecătorească, lege 

  Însuşirea noţiunilor de bază privitoare la pozitivismul juridic, normativismul juridic, 
raţionalismul juridic etc.  

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi 
a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

 Înţelegerea şi însuşirea mecanismului de evoluţie a gândirii juridice 

 Explicarea formării şi evoluţiei conceptelor  fundamentale ale dreptului, a principalelor şcoli 
şi curente juridice 

   Explicarea relaţiei dintre ştiinţa dreptului şi filosofia dreptului 

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice 
specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 

 Analiza curentelor de gândire juridică şi rolul lor în formarea dreptului 

  Analiza noţiunilor şi a conceptelor juridice formulate de principalele şcoli juridice, precum şi 
a evoluţiei acestor noţiuni şi concepte (norma juridică, noţiunea de interpretare a normei 
juridice, raportul juridic, răspunderea juridică, izvoarele dreptului) 

   Corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică 

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de domeniul ştiinţific / 
cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem 
de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima şi creativa a propriului potenţial în 
activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice 
/ angajarea  în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare / 
participarea la propria dezvoltare profesională) 

 Înţelegerea importanţei disciplinei Doctrine juridice pentru formarea şi evoluţia dreptului 

 Promovarea principiilor dreptului, a valorilor statului de drept 

   Promovarea regulilor de deontologie profesională a partenerilor la înfăptuirea actului de 
justiţie 

 Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea operativă 
şi aplicarea corespunzătoare a noilor legi sau a modificărilor şi  a jurisprudenţei  

 
 

Tabla de materii 

 1. Sistemul ştiinţei dreptului. Locul Doctrinelor juridice în acest sistem  
- Definiţia doctrinelor juridice  
- Locul şi rolul doctrinelor juridice în sistemul ştiinţelor dreptului  
- Obiectul de studiu  

2. Dreptul şi justiţia în antichitate  
- Grecia antică. Teoria legilor pozitive  
- Roma antică. Cicero  

3. Formarea dreptului modern 
 - Rolul creştinismului în formarea dreptului. Doctrina juridică a Sf. Augustin 

- Concepţia despre drept şi lege a Sf. Toma d’Aquino  
4. Laicizarea dreptului 

- teoria contractului social 
- teoria separaţiei puterilor 
- drepturile inalienabile 

5. Raţionaliştii moderni 
 - Concepţia lui Hegel 
 - Pozitivismul juridic 
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6. Criza dreptului  
- Juridicizarea. Teoria normativistă.  
- Etatizarea dreptului. Pozitivismul etatist francez 

7. Teoriile antiformaliste  
- C. Schmitt şi decizionismul juridic 
- Fr. Gény şi şcoala liberului drept 

8. Realism, pluralism juridic şi sociologia dreptului 
- realismul american 
- realismul scandinav  
- M. Weber şi sociologia dreptului 
-  teoriile pluralismului juridic  

9. Teoriile idealiste ale dreptului  
- neokantianismul 
- fenomenologia juridică 

10. Renaşterea dreptului natural  
- Criza modernismului. Leo  Strauss şi  şcoala germană 
-  Declinul modernismului în concepţia lui Michel Villey 

11. Neopozitivismul juridic  
- Conceptul de drept şi structura sistemului juridic. Concepţia lui H.L.A. Hart  

12.  Negarea jusnaturalismului 
- Doctrina lui Neil MacCormick  

13. Reconstrucţia dreptului  
- R.Dworkin  şi crearea dreptului  
- J. Habermass 
-  Şcoala italiană a dreptului   

14. Concepte juridice fundamentale şi evoluţia lor în gândirea juridică  
-  conceptul de proprietate,  
- conceptul de contract,  
- conceptul de răspundere juridică  

 
 

Bibliografia 
 
S. Cristea, Doctrine juridice, Universul Juridic, Bucureşti, ed. a VI-a, 2014. 
S. Cristea, Doctrine juridice. Caiet de seminar, Universul Juridic, Bucureşti, ed. a VI-a, 
2014. 
M. Djuvara, Teoria generală a dreptului (Enciclopedie juridică), ed. All, Bucureşti, 1995. 
E. Speranţia, Principii fundamentale de filosofie juridică, Cluj, 1936. 
N. Popa, I. Dogaru, Gh. Dănişor, D.C. Dănişor, Filosofia dreptului. Marile curente, All 
Beck, Bucureşti, 2002. 
G. del Vecchio, Lecţii de Filosofie juridică, Bucureşti, 1993. 
Michel Troper, La Philosophie du droit, P.U.F., Paris, 2003. 
Michel Villey, La formation de la pensée juridique moderne, P.U.F., Paris, 2003. 
Jean-Cassien Billier, Aglaé Maryioli, Histoire de la philosophie du droit, Armand Colin, 
Paris, 2001. 
Michel Villey, Le droit et les droits de l’homme, P.U.F., Paris, 1998. 
Philippe Malaurie, Anthologie de la pensée juridique, éd. Cujas, Paris, 2001. 
 

Lista materialelor 
didactice 
necesare 

 
Cursul şi lucrările indicate mai sus 
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La stabilirea notei finale se iau în considerare 

 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

{Total=100%} 
 
 
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 

70% 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator  

 
- testarea periodică prin lucrări de control  10% 

- testarea continuă pe parcursul semestrului 10% 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc 5% 

 
- alte activităţi (precizaţi) : comentarii de texte 5% 

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă 
şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}. 
 
Lucrare scrisă compusă din 3 părţi: 1) subiect de sinteză (40%); 2) subiect teoretic ( comparaţie sau corelaţie 
între conceptele juridice – 40%); 3) subiect pe probleme de aplicabilitate practică ( 20%)  
 

Cerinţe minime pentru nota 5  
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10  
(sau cum se acordă nota 10) 

- să dovedească însuşirea minimă a materiei 
- lucrarea să nu conţină erori grave 
- activitate minimă la seminar în timpul 

semestrului 

- răspuns corect la cele 3 subiecte 
- activitate susţinută în timpul semestrului 
- cunoaşterea în afara cursului a unor 

elemente din bibliografia indicată 

 
 
 

Data completării: _____________    Semnătura titularului: ____________________ 
 

 


