Anexa 3 IFR 2021-2022
FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI
DOB.1.1.01

Semestrul

I

Numărul de credite

Numărul orelor pe semestru/activităţi

Facultatea

DREPT

Domeniul de licenţă

DREPT

Total

AI

Programul de studii de
licenţă

DREPT

56

28

Categoria formativă a disciplinei (fundamentală,
complementară, domeniu, specialitate)
Tipul disciplinei (impusă, opţională, facultativă)

Discipline anterioare

6

ST

SF

L

P

28

DF
DI

Condiţionate
Recomandate
Obiectivul general
Asimilarea noţiunilor fundamentale ale dreptului. Înţelegerea sistemului
dreptului. Cunoaşterea mecanismelor legiferării şi ale aplicării normelor
juridice.
Obiectivele specifice
La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
• Identifice principalele instituţii juridice
• Explice structura sistemului dreptului

Obiectivele disciplinei

• Descrie procedura legiferării
• Descrie aplicarea normelor juridice
Competenţe profesionale
C.1. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea corectă a noţiunilor fundamentale
ale dreptului
C.2. Interpretarea adecvată a normelor juridice, precum şi a instituţiilor
fundamentale ale dreptului
C.3. Înţelegerea procesului de legiferare
C.4. Aplicarea cunoştinţelor fundamentale dobândite în abordarea studiului
disciplinelor de ramură

Competenţe transversale
CT.1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient
CT.2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă individuală, precum şi în echipă
CT.3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare
I.

Activităţi de autoinstruire prin materiale specifice ID/IFR

1. Definirea şi caracterele dreptului - 2 ore
2. Apariția şi evoluția dreptului - 2 ore
3. Principiile generale ale dreptului. Rolul, funcțiile si finalitatea acestuia
4. Dreptul în sistemul reglementarilor sociale - 2 ore
5. Dreptul şi statul - 2 ore
6. Sistemul dreptului - 2 ore
7. Norma juridică - 2 ore
8. Izvoarele dreptului - 2 ore
9. Crearea şi sistematizarea dreptului - 2 ore
10. Interpretarea normelor juridice - 2 ore
11. Aplicarea dreptului - 2 ore
12. Raportul juridic - 2 ore
13. Răspunderea juridica - 2 ore
Conţinutul activităţilor
(AI, ST, SF, L, P)

14. Principalele scoli şi curente de gândire în evoluția fenomenului juridic
- 2 ore
II. Seminar faţă în faţă/online
1. Definirea şi caracterele dreptului - 2 ore
2. Apariția şi evoluția dreptului - 2 ore
3. Principiile generale ale dreptului. Rolul, funcțiile şi finalitatea acestuia
- 2 ore
4. Dreptul in sistemul reglementarilor sociale - 2 ore
5. Dreptul şi statul - 2 ore
6. Sistemul dreptului - 2 ore
7. Norma juridică - 2 ore
8. Izvoarele dreptului - 2 ore
9. Crearea şi sistematizarea dreptului - 2 ore
10. Interpretarea normelor juridice - 2 ore
11. Aplicarea dreptului - 2 ore

12. Raportul juridic - 2 ore
13. Răspunderea juridica - 2 ore
14. Principalele şcoli şi curente de gândire în evoluția fenomenului juridic
- 2 ore
Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări practice)
- evaluare finală - faţă în faţă/online
- activităţi aplicative /laborator/lucrări practice/proiect etc.
Stabilirea notei finale
(procente)
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
Lista materialelor
didactice necesare
Suport curs, ghid de studiu
(suport de curs, ghid de
studiu etc.)
Bibliografie

E
50 %
50 %

Referinţe principale:
1. Ion Craiovan, Tratat de teoria generala a dreptului, Ed. Universul Juridic,
ed. a III-a, revazuta si adaugita, Bucuresti, 2015
2. Mircea Djuvara, Teoria generala a dreptului (Enciclopedia juridica). Drept
rational, izvoare si drept pozitiv, Ed. All Beck, colectia Restitutio, Bucuresti,
1999
Bibliografia recomandată

3. Nicolae Popa, Teoria generala a dreptului, editia 5, Ed. C.H. Beck, colectia
Curs universitar, Bucuresti, 2014
Referinţe suplimentare:
4. Lidia Barac, Elemente de teoria dreptului, editia 3, Ed. C.H. Beck, colectia
Manuale Beck, Bucuresti, 2013
5. Simona Cristea, Teoria generala a dreptului, Ed. C.H. Beck, colectia Curs
Universitar, Bucuresti, 2016

Coordonator de disciplină

Grad didactic, titlu, nume şi prenume
Asist. univ. dr. Striblea Marius

Semnătura

Sebastian
Legendă: AI – activităţi de autoinstruire; ST – seminar în sistem tutorial; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi de
laborator, lucrări practice; P – proiect;
Data completării: 22.09.2021

Avizat:
Prodecan pentru activitatea academică şi relaţia cu studenţii
Lect. univ. dr. Mihai DUNEA

