
FIŞA DISCIPLINEI 
 

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Balţi Denumire unităţii de curs 

Facultatea Drept şi Ştiinţe Sociale 

Bazele statului şi dreptului 
Catedra 

Ştiinţe Socioumane şi 

asistenţă socială 

Domeniul general de 

studiu 
Stiinţe umanistice 

Categoria disciplinei 

(F/G/U/S/M): S 

Semestrul (1-8):   

 

… 

 
Domeniul de formare 

profesională la ciclul I 

Componenta de orientare 

socioumanistică 
U 

Denumirea specialităţii 

Ştiinţe Reale; 

Ştiinţele Naturii şi 

Agroecologiei; 

Ştiinţele educaţiei.   

Tipul unităţii de curs 

(O/A/L): O 

 

I. Structură disciplină 

Număr de ore/săptămână Credite 
Total ore/ 

Semestru
 

Total ore 

de 

activitate 

individuală
 

Forma de 

evaluare 

(C/Exs/Exo/Eec/T)
 

Limba de 

predare 

Curs Sem. Lab. Proiect 
   Ex Româna/rusă 

2 3 - - 

 

II. Personal didactic 

 Gradul 

didactic 

Titlul 

ştiinţific 
Prenumele şi numele 

Încadrarea 

(titular/cumul) 

Curs Conf.univ. Dr. Ion Ciobanu Titular 

Seminar     

Laborator - -   

 

III. Precondiţii de accesare a disciplinei (se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior) 

Filosofia, Logica. 

 

IV. Obiectivele disciplinei (maximum 10 rânduri, în corelare cu obiectivele şi misiunea specializării, 

exprimate prin deprinderi, aptitudini şi competenţe) 

   Obiectivele: 

1. La nivel de cunoaştere şi înţelegere  

- să definească şi să explice geneza şi natura disciplinei Bazele statului şi dreptului;  

- să facă distincţia dintre Bazele statului şi dreptului și alte ramuri de drept;  

- să cunoască etapele creării statului și dreptului; 

- să delimiteze izvoarele dreptului, specificitatea şi modul de creare a lor; 

- să cunoască instituţiile juridice: apariţia, evoluţia acestora, structura şi competenţele; 

  2.   La nivel de aplicare 

- să analizeze premisele înfiinţării statelor şi istoricul constituirii acestora; 

- să distingă pilonii de bază ai statului și dreptului; 

- să stabilească obiectivele disciplinei Bazele statului şi dreptului ; 

- să explice şi să analizeze funcţiile statului și dreptului; 

- să distingă izvoarele originare ale dreptului ; 

- să analizeze modul de integrare a disciplinei Bazele statului şi dreptului în cadrul sistemului 

dreptului. 

      3.  La nivel de integrare 

- să elaboreze lucrări de cercetare ştiinţifică (teze de an, teze de licenţă etc.) în domeniul Bazele 

statului şi dreptului şi să identifice lacunele existente în domeniu; 

- să prezinte problemele actuale ale dreptului şi rezolvarea lor prin aplicarea soluţiilor din 



practica națională și internaţională; 

- să perceapă sensul şi direcţiile de armonizare a dreptului Republicii Moldova cu tratatele 

internaționale. 
 

V. Tematica disciplinei 

Curs 

    Conceptul de stat şi drept. Teoriile privind apariţia statului şi dreptului. Regimurile de 

stat. Norma şi raportul juridic. Interpretarea dreptului. Răspunderea juridică. Legislaţia 

naţională în domeniul cercetării. Legislaţia agrară (ŞNA), în domeniul social (PAS) sau al 

tehnologiilor (Ştiinţe Reale). Raportul dintre legislaţia naţională şi cea internaţională la care 

RM este parte(Declaraţia universală a drepturilor omului, Convenţia europeană a drepturilor 

omului). 

Seminar  

Laborator 1-2.  Noţiune de “stat” şi “drept” şi clasificarea acestora. Teoriile privind apariţia statului şi 

dreptului; Regimurile de stat; 

3-5. Norma şi raportul juridic. Caracteristica şi structura lor. Elaborarea actelor legislative şi 

normative. 

6. Interpretarea oficială şi neoficială a actelor legislative şi normative. 

7-10. Formele răspunderii juridice: răspunderea constituţională,  răspunderea civilă 

(contractuală şi materială), răspunderea  penală, răspunderea contravenţională şi 

răspunderea  disciplinară. 

11-13. Analiza legislaţiei naţionale în domeniul cercetării. 

14-15. Cercetarea legislaţiei internaţionale la care Republica Moldova este parte. Declaraţia 

universală a drepturilor omului, Convenţia europeană a drepturilor omului. 

 

VI. Bibliografie minimală obligatorie
7 

1. AVORNIC, GH. Teoria generală a dreptului.  Manual. Chişinău : editura Cartier juridic, 2004. 656 p. 

2. BĂDESCU, M. Concepte fundamentale în teoria şi filosofia dreptului: în 3 vol. Bucureşti: Editura 

Lumina Lex, 2001-2002, Vol.I: Teoria răspunderii şi sancţiunii juridice, 2001. 131 p. 

3.  BALTAG, D. Teoria generală a dreptului şi statului: curs introductiv. Cimişlia: Editura TIPCIM, 

1996. 329 p. 

4. CIOBANU I, COROLIUC B. Istoria doctrinelor politice şi juridice. Bălţi: Editura Universităţii „A. 

Russo”, 2005. 139p. 

 

VII. Metode didactice folosite 

Prelegerea, explicaţia, dezbaterea, studiul de caz, problematizarea, simularea de situaţii,  studiul 

documentaţiei în domeniu şi al bibliografiei. 

 

VIII. Evaluare 

Pre-condiţii participare si efectuarea tuturor activităţilor de laborator şi susţinerea tezei de 

an 

 Modalităţi şi mijloace de evaluare Procent din nota finală 

Evaluare finală: Examen scris (test) 40% 

Evaluare 

curentă 

Seminar - 60% 

Laborator 
Efectuarea şi susţinerea lucrărilor de 

laborator 

 

Teza de an Susuţinerea tezei de an  

 

Data avizării, 

 

 

Şeful Catedrei de ştiinţe socioumane şi  

asistenţa socială                                                                      conf. univ., dr., Lidia Pădureac 

 

Titular curs                                                                         conf.univ., dr., Ciobanu Ion  


