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FISA DISCIPLINEI 
 
 

Denumirea disciplinei TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 
Codul 
disciplinei 

D.D.1.1.02 

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

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 5 

Total ore din planul de învăţământ 84 Total ore studiu individual 84 Total ore pe semestru 168 

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  
 
 84 42 42   

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

  

 
Discipline  
anterioare 

Obligatorii 
(condiţionate) 

 

 

 

Recomandate 

 

 

 

 
 

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 20  9. Pregatire examinare finală 14 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10  10. Consultaţii 2 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 10  11. Documentare pe teren 0 

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

6  12. Documentare pe INTERNET 6 

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

7. Pregatire lucrări de control 4  14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 84 
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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 dreptul substanţial (material) şi procesual  

 Însuşirea regulilor de aplicare a normelor juridice în timp, în spaţiu şi cu privire la persoane 

  Însuşirea noţiunilor de bază privitoare la norma juridică, actul juridic, raportul juridic, proba 
dreptului, răspunderea juridică 

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 interpretare a normei juridice  

 Explicarea conceptelor  fundamentale ale dreptului, a principiilor şi funcţiilor dreptului  

   Explicarea şi înţelegerea procesului de tehnică legislativă, a relaţiei drept-stat 

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

 Analiza normelor juridice, a izvoarelor dreptului  

  Analiza raportului juridic, a răspunderii juridice 

   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 Teoriei generale a dreptului pentru asigurarea respectării normei 
juridice  

 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. Ce este dreptul? 
 

- Sistemul științelor juridice. Considerații generale privind locul științel în 
sistemul științelor 

- Teoria Generală a Dreptului. Locul și rolul său în sistemul științelor  

- Teorii privitoare la apariția dreptului. 

- Definiția dreptului 

2.Principiile dreptului 

- Noțiune și prezentare analitică a principiilor generale ale dreptului 

- Importanța teoretică și practică a studierii principiilor dreptului 

3. Norma juridică 

- Noțiune și trăsături ale normei juridice 

- Structura normei juridice 

- Clasificarea normelor de drept 

- Acțiunea în timp, în spațiu și asupra persoanelor 

4. Interpretarea normelor juridice 

- Conceptul de interpretare juridică 
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- Categorii de interpretare juridică 

- Metodele interpretării juridice 

5.Izvoarele dreptului 

- Noțiune 

- Clasificare și analiza fiecărui izvor în parte 

6. Raportul juridic 

- Premisele raportului juridic 

- Definiție 

- Caractere 

- Subiectele, conținutul și obiectul raportului juridic 

- Faptul juridic 

7. Actele juridice 

- Noțiunea de act juridic 

- Caracteristici ale actului juridic în dreptul privat 

- Caracteristici ale actului juridic în dreptul public 

8. Crearea dreptului 

- Actele normative. Tehnica de elaborare. Noțiunea tehnicii  

- Principiile legiferări 

- Limbajul juridic 

9. Realizarea dreptului 

- Conceptul realizării dreptului 

- Forme de realizare a dreptului 

10. Tipologie juridică. Dreptul ca sistem. 
 - Noțiunea tipologiei juridice  
- Sistemul dreptului. 

                       - Diviziunea dreptului în drept public și drept privat 

11. Instituții judiciare 

- Principii ale instituțiilor judiciare. Teoria justiției ca serviciu  

- Jurisdicții naționale și internaționale 

12. Proba dreptului 

- Noțiune 

- Sisteme probatorii 

- Obiectul probei 

- Mijloacele de probă 

13. Noțiuni de procedură judiciară. 

- Elemente fundamentale de procedură civilă 

- Elemente fundamentale de procedură penală 

14. Răspunderea juridică 

- Noțiune 

- Formele răspunderii juridice 

-  Condiţiile răspunderii juridice.  
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Lista materialelor 
didactice 
necesare 

 
 

Cursurile şi bibliografia indicată 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
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) : rezolvarea de speţe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 

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 instituţii juridice – 40%); 3) subiect pe probleme de aplicabilitate practică (interpretarea normei juridice, 
aplicarea dreptului, răspunderea juridică – 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: 

Prof. univ. dr. Simona Cristea __________________________ 


