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Integrarea cursului în programul de studii:
Teoria generală a dreptului, componenta planului de învăţămînt la specialitatea Drept şi
specialitatea Administraţie publică, anul I, semestrul 1, învăţămînt cu frecvenţă la zi şi
învăţămînt cu frecvenţă redusă, este o unitate de curs fundamentală obligatorie. Şcopul unităţii
de curs : iniţierea studenţilor Facultăţii de Drept şi ştiinţe sociale, anul I, în domeniul vast al
ştiinţei dreptului. În cadrul disciplinei Teoria generală a dreptului studenţii sunt familiarizaţi cu
ştiinţa juridică globală despre drept şi stat Teoria Generală a Dreptului care este subsistemul, dar
şi nucleul sistemului ştiinţelor juridice. În cadrul cursurilor şi seminariilor realitatea juridică a
societăţii este cercetată în funcţie de conştiinţă juridică a societăţii, drept ca sistem de norme,
instituţii şi ramuri, raporturi juridice din cadrul societăţii. Disciplina se axează pe conceptul
dreptului, principiile şi funcţiile dreptului, izvoarele dreptului, norma juridică, raportul drept şi
stat, tehnica elaborării actelor normativ juridice, sistemul legislaţiei, acţiunea tridimensională a
dreptului, realizarea dreptului, interpretarea normelor juridice, răspunderea juridică. Teoria
generală a dreptului este suportul cognitiv şi metodologic al tuturor ştiinţelor juridice ramurale
şi auxiliare, asigurîndu-le cu concepte primare şi construcţii juridice, principii juridice generale,
clasificări şi tipologii, metode de cercetare ştiinţifică a dreptului.
Competenţe prealabile: La etapa incipientă a studiilor juridice studentul trebuie să ştie
formele concrete de manifestare a statului şi dreptului, atestate pe parcursul evoluţiei societăţii,
cunoştinţe acumulate din cursul de Istorie (antică, medievală, modernă şi contemporană),
studiată la etapa preuniversitară. Aşadar, cunoştinţele despre societatea prestatală, premisele
apariţiei statului, baza metodologică a ştiinţelor istorice sunt indispensabile pentru studierea
unităţii de curs Teoria generală a dreptului, constituind suportul cognitiv şi formativ a acesteia.
În acelaşi timp, studentul anului I trebuie demonstreze competenţe: - de analiză şi sinteză a
formelor şi tipurilor statului; - de evaluare a evenimentelor sociale, politice, economice, culturale
într-un context istoric determinat; - de identificare a cauzelor şi efectelor evenimentelor istorice;
.- de utilizare a calculatorului.

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
La nivel de cunoaştere, înţelegere şi aplicare, studenţii urmează:
- să descrie fenomenul juridic al societăţii;
- să observe şi să înţeleagă cînd este dreptul, cum este dreptul şi ce este dreptul;
- să analizeze factorii de configurare a dreptului;
- să compare tipurile dreptului şi formele dreptului;
- să explice funcţiile dreptului;
- să stabilească interrelaţiile dintre drept şi stat, drept şi alte norme sociale, conştiinţă juridică
şi realizarea dreptului;
- să clasifice normele juridice şi actele normativ juridice;
- să analizeze structura logică a normelor juridice;
- să interpreteze normele juridice prin metode şi principii adecvate;
- sa distingă aplicarea tridimensională a dreptului;
- să identifice formele de realizare a dreptului;
- sa determine premisele raportului juridic şi structura internă a acestuia;
- să identifice condiţiile, formele şi principiile răspunderii juridice.
Finalităţile cursului:
În urma unităţii de curs Teoria generală a dreptului studenţii trebuie să fie capabili: - să
recunoască fenomenul juridic al societăţii în toate componentele sale; - să distingă accepţiunile
noţiunii „drept”; - să identifice dreptul ca ştiinţă, dreptul ca tehnică, dreptul ca artă; - să
definească categoriile juridice elementare; - să efectueze analiza comparativă a textelor de legi, să valorizeze principiile generale ale dreptului;- să valorifice cunoştinţele achiziţionate în cadrul
disciplinelor juridice de specialitate ;- să avanseze la nivel de conştiinţă juridică în curs de
formare profesională; - să fie capabili să aplice normele juridice la stări de fapt; - să utilizeze
adecvat terminologia juridică.
Conţinuturi:
Nr.
Tema (studii cu frecvenţă la zi / studii cu
frecvenţă redusă )
1.

2.

Sistemul ştiinţelor juridice
- noţiunea de sistem al ştiinţei;
- sistemul ştiinţelor sociale;
- sistemul ştiinţelor juridice;
- subsistemele sistemului ştiinţelor
juridice;
- locul şi rolul Teoriei Generale a
Dreptului în cadrul sistemului
ştiinţelor juridice
Obiectul şi metodele de cercetare
ştiinţifică a dreptului
- noţiunea de obiect al ştiinţei;
- noţiunea de metodă a ştiinţei;

2/1

Nr. de ore
seminarii
zi / f/r
2/

2 /1

2/

Nr. de ore prelegeri
zi / f/r

-

3.

4.

5.

6.

7.

8.

obiectulTeoriei Generale a Dreptului;
metodelor Teoriei Generale a
Dreptului;
- Corelaţia obiect şi metode ale Teoriei
Generale a Dreptului
Conceptul dreptului
- accepţiunile noţiunii de drept;
- factorii de configurare a dreptului
(natural, economic, politic, cultural,
internaţional);
- tipologia dreptului
Principiile dreptului
- noţiunea şi valoarea principiilor
dreptului;
- principiile generale ale dreptului;
- principiile ramurale ale dreptului
Funcţiile dreptului
- noţiunea de funcţie a dreptului;
- funcţia de reglementare juridică a
relaţiilor sociale;
- funcţiei de conservare şi protecţie
juridică a valorilor sociale;
- finalităţile dreptului;
- corelaţia dintre funcţiile şi finalităţile
dreptului
Dreptul şi statul
- noţiunea de stat;
- semnele definitorii ale statului;
- mecanismul statului;
- funcţiile statului;
- formele statului;
- conceptul statului de drept
Dreptul şi sistemul normelor din
societate
noţiunea sistemului normativ social;
- noţiunea şi semnele normelor sociale;
- normele moralei;
- normele religiei;
- normele obiceiului;
- normele corporative;
- normele tehnice;
- normele juridice;
- locul şi rolul dreptului în cadrul normativ
social
Structura internă a dreptului: norma
juridică
- noţiunea şi semnele normei juridice;
- structura logică a normei juridice;

2/2

2/

2/1

2/

2/1

2/

2/2

2/

2/

2/

3/2

4/2

9.

- dispoziţia normei juridice;
- ipoteza normei juridice;
- sancţiunea normei juridice;
- clasificarea normelor juridice
Structura externă a dreptului: izvoarele
dreptului
- accepţiunile noţiunii „izvor de
drept”;
- izvoarele formale ale dreptului;
- obiceiul juridic în funcţie de izvor
formal de drept;
- precedentul judiciar în funcţie de
izvor formal de drept anglo-saxon;
- contractul normativ în funcţie de
izvor formal de drept;
- actul normativ juridic în funcţie de
izvor formal de drept;
- rolul doctrinei în cadrul dreptului
pozitiv

10. Sistemul dreptului
- noţiunea şi elementele constitutive ale
sistemului dreptului;
- instituţia juridică în funcţie de element al
sistemului dreptului;
- ramura dreptului în funcţie de element al
sistemului dreptului;
- ramurile sistemului de drept al R.
Moldova;
- diviziunea dreptului: drept public şi drept
privat
11. Sistemul legislaţiei
- noţiunea de sistem al legislaţiei;
- elementele sistemului legislaţiei;
- clasificarea actelor normative;
- noţiunea de act legislativ;
- noţiunea şi categoriile de legi;
- noţiunea de act subordonat legii
12. Tehnica elaborării actelor normative
- noţiunile de tehnică juridică, tehnica
elaborării actelor normative, tehnica
legislativă şi legiferare;
- principiile elaborării actelor normative
(principiile legiferării);
- etapele elaborării actelor normative
(etapele legiferării);
- părţile componente şi structura actului
normativ (legii);
- limbajul actului normativ juridic;

2/2

2/

2/2

2/

2/1

2/

4/2

4/

- modalităţile de expunere a normelor
juridice în cadrul actelor normative
- noţiunea de sistematizare a legislaţiei;
- formele sistematizării actelor normative
13 Acţiunea actelor normative
- acţiunea actelor normative în timp;
- intrarea în vigoare a actelor normative;
- ieşirea din vigoare a actelor normative;
- principiul neretroactivităţii actelor
normative;
- acţiunea actelor normative în spaţiu;
- acţiunea actelor normative faţă de
persoane
14 Interpretarea normelor juridice
- conceptul de interpretare a normelor
juridice;
- obiectul, subiecţii şi scopul interpretării
juridice;
- formele interpretării normelor juridice;
- metodele interpretării normelor juridice;
- principiile interpretării normelor juridice;
- rezultatele sau volumul interpretării
normelor juridice
15 Realizarea normelor juridice
- noţiunea de realizare a dreptului;
- formele realizării normelor juridice;
- etapele aplicării dreptului de către
organele competente ale statului;
- noţiunea şi particularităţile actului de
aplicare a dreptului;
- lacunele dreptului
16. Raportul juridic
- noţiunea şi trăsăturile raportului juridic;
- premisele raportului juridic;
- noţiunea şi modalităţile faptului juridic;
- structura raportului juridic;
- subiectele raportului juridic;
- capacitatea juridică a subiectelor
raportului juridic;
- conţinutul raportului juridic
- obiectul raportului juridic;
- clasificarea raporturilor juridice
17. Răspunderea juridică
- noţiunea şi trăsăturile răspunderii
juridice;
- condiţiile răspunderii juridice;
- formele răspunderii juridice;
- principiile răspunderii juridice;
- finalităţile răspunderii juridice

2/2

2/

3/2

3/

3/2

3/

3/3

4/2

4/3

4/2

18. Conştiinţa juridică
- noţiunea şi conţinutul conştiinţei
juridice;
- ideologia juridică şi psihologia juridică;
- funcţiile conştiinţei juridice;
- conceptul de cultură juridică
Total ore zi / f /r:

2/1

2

44 / 30

46 / 6

Activităţi de lucru individual:
Nr.
Sarcini pentru învăţămînt cu frecvenţă la zi / învăţămînt cu frecvenţă redusă
1.

2.

3.

Sistemul ştiinţelor juridice
- să definească noţiunea de sistem al ştiinţei;
- să identifice subsistemele sistemului ştiinţei;
- să definească sistemul ştiinţelor sociale;
- să distingă sistemul ştiinţelor juridice în funcţie de subsistem al
sistemului ştiinţelor sociale;
- să identifice subsistemele sistemului ştiinţelor juridice;
- să definească şi să exemplifice ştiinţele juridice teoretice, ştiinţele
juridice istorice, ştiinţele juridice ramurale şi ştiinţele juridice auxiliare;
- să stabilească locul şi să determine rolul Teoriei Generale a Dreptului în
cadrul sistemului ştiinţelor juridice
Obiectul şi metodele de cercetare ştiinţifică a dreptului
- să reproducă definiţia obiectului ştiinţei, în general, şi obiectului Teoriei
Generale a Dreptului, în special;
- să reproducă definiţia metodei ştiinţei;
- să enumere metodele Teoriei Generale a Dreptului;
- să explice metodele de cercetare ştiinţifică a dreptului;
- să explice şi să aprecieze metoda comparativismului juridic;
- să observe şi să evidenţieze interrelaţiile dintre obiectul şi metodele
Teoriei Generale a Dreptului
Conceptul dreptului
- să definească noţiunea de drept pozitiv;
- să explice conceptul de drept natural;
- să reproducă noţiunea de drept obiectiv;
- să recunoască şi să exemplifice noţiunea de drept subiectiv;
- să interpreteze şi să coroboreze noţiunile de drept public şi drept privat;
- să interpreteze şi să coreleze noţiunile de drept intern şi drept
internaţional;
- să explice şi să coreleze noţiunile de drept material şi drept procesual;
- să stabilească conexiunile dintre diferite accepţiuni ale noţiunii de drept;
- să identifice şi să analizeze factorii de configurare a dreptului (natural,
economic, politic, cultural, internaţional);
- să clasifice dreptul după: gradul de civilizaţie şi cultură umană,
formaţiunea social economică, apartenenţa la una din familiile juridice;
- să enumere şi să descrie principalele familii juridice: romano-germanică,
anglo-saxonă, de drept musulman
Elaborarea unui referat: tema Familiile juridice

Nr. de
ore zi f/r
4/6

4/6

6 / 10

4.

5.

6.

7.

Principiile dreptului
- să definească principiile dreptului;
- să reproducă definiţia principiilor generale ale dreptului;
- să enumere principiile generale ale dreptului;
- să interpreteze principiile egalităţii, libertăţii, responsabilităţii, justiţiei,
unităţii, legalităţii;
- să definească şi să exemplifice principiile ramurale ale dreptului;
- să proiecteze şi să organizeze sistemul principiilor dreptului;
- să analizeze prevederile Constituţiei R. Moldova în vederea identificării
principiilor generale ale dreptului numite sau/şi enunţate de către
legiuitor
Elaborarea unui referat: tema Principiile generale ale dreptului
Funcţiile dreptului
- să reproducă definiţia funcţiilor dreptului;
- să numească funcţiile dreptului potrivit opiniilor doctrinarilor;
- să interpreteze şi să observe manifestările concrete ale funcţiei de
reglementare juridică a relaţiilor sociale;
- să interpreteze şi să enumere etapele de realizare a funcţiei de conservare
şi protecţie a valorilor sociale;
- să coroboreze funcţiile dreptului;
- să determinarea finalităţile dreptului;
- să stabilească interrelaţiile dintre funcţiile şi finalităţile dreptului
Elaborarea unui referat: tema Funcţiile dreptului
Dreptul şi statul
- să definească noţiunea de stat;
- să distingă elementele statului: teritoriul, populaţia şi puterea publică;
- să identifice elementele mecanismului statului: organul legislativ,
organele executive şi organele judecătoreşti;
- să explice principiul separaţiei şi colaborării puterilor în stat;
- să numească şi să explice funcţiile statului pe plan intern şi pe plan
extern;
- să distingă formele statului, interpretînd forma de guvernare a statului,
forma de organizare, forma de regim politic;
- să definească conceptul statului de drept şi să evidenţieze premisele,
conţinutul statului de drept;
- să argumenteze prevederea constituţională „Republica Moldova este un
stat de drept”
Acte normative de referinţă: Constituţia R. Moldova din 29 iulie 1994
Dreptul şi sistemul normelor din societate
- să definească normele sociale;
- să evidenţieze semnele definitorii ale normelor sociale;
- să reproducă noţiunea de sistem normativ social;
- să caracterizeze normele moralei;
- să caracterizeze normele religiei;
- să caracterizeze normele obiceiului;
- să caracterizeze normele corporative (organizaţiilor obşteşti);
- să caracterizeze normele tehnice/tehnologice;
- să explice noţiunea de norme deontologice;
- să determine locul şi să evalueze rolul dreptului în cadrul sistemului

6/8

4/6

6 / 10

4/7

normelor din societate
Elaborarea unui referat: tema Normele sociale
8. Structura internă a dreptului: norma juridică
- să reproducă definiţia normei juridice;
- să explice semnele definitorii ale normei juridice: caracterul general şi
impersonal, caracterul special, caracterul tipic, caracterul statal, caracterul
obligatoriu;
- să distingă elementele structurii logice a normei juridice;
- să identifice şi să descrie dispoziţia normei juridice;
- să identifice şi să descrie ipoteza normei juridice;
- să identifice şi să descrie sancţiunea normei juridice;
- să stabilească structura trihotomică a normelor juridice selectate din cadrul
legislaţiei în vigoare a R. Moldova (Constituţia R. Moldova, Codul penal al
R. Moldova etc.);
- să evidenţieze criteriile de clasificare a normelor juridice, exemplificîndu-le
Acte normative de referinţă:
9. Structura externă a dreptului: izvoarele dreptului
- să distingă accepţiunile noţiunii „ izvor de drept”;
- să numească izvoarele formale ale dreptului;
- să descrie obiceiul juridic în funcţie de izvor formal de drept;
- să descrie precedentul judiciar în funcţie de izvor formal de drept anglosaxon;
- să observe particularităţile contractului normativ în funcţie de izvor formal
de drept;
- să definească şi să caracterizeze actul normativ juridic în funcţie de izvor
formal principal de drept;
- să observe şi să estimeze rolul doctrinei în cadrul dreptului pozitiv
Elaborarea unui referat: tema Actul normativ juridic
10. Sistemul dreptului
- să definească noţiunea de sistemul dreptului;
- să identifice elementele constitutive ale sistemului dreptului;
- să caracterizeze norma juridică în funcţie de element primar şi necesar al
sistemului dreptului;
- să definească instituţia juridică în funcţie de element al sistemului dreptului;
- să identifice criteriile de unificare a normelor juridice în cadrul instituţiilor
juridice;
- să definească ramura dreptului în funcţie de macroelement al sistemului
dreptului;
- să distingă ramurile sistemului de drept al R. Moldova;
- să caracterizeze subdiviziunile dreptului: drept public şi drept privat;
- să stabilească conexiunile dintre sistemul dreptului, sistemul legislaţiei şi
sistemul juridic
Acte normative de referinţă: Legea nr. 1325 – XIII pentru aprobarea
Clasificatorului general al legislaţiei, adoptată la 25. IX. 1997 //
Monitorul oficial al R.M., 1998. nr.47-48
11. Sistemul legislaţiei
- să definească noţiunea de sistem al legislaţiei;
- să identifice elementele sistemului legislaţiei;
- să efectueze clasificarea actelor normative;

7 / 10

5/8

5/8

5/7

- să reproducă noţiunea de act legislativ;
- să interpreteze noţiunea de lege şi să distingă categoriile de legi;
- să explice noţiunea de act subordonat legii;
- să compare actele normativ juridice cu actele individual juridice, stabilind
particularităţile acestora
Acte normative de referinţă:
- Legea privind actele legislative (nr.780-XV, 27 decembrie 2001) //
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 14 martie 2002, nr.36-38,
p.12-22.
- Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale (nr.317-XV, 18 iulie 2003) //
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 3 octombrie 2003, nr.208-210,
p.5-22
12. Tehnica elaborării actelor normative
- să distingă noţiunile de tehnică juridică, tehnica elaborării actelor
normative, tehnica legislativă şi legiferare;
- să numească şi să enunţe principiile elaborării actelor normative, în special,
principiile legiferării;
- să numească şi să descrie etapele elaborării actelor normative, în
special,etapele legiferării;
- să enumere şi să descrie părţile componente, structura actului normativ, în
special, legii;
- să relateze despre limbajul şi stilul actului normativ;
- să observe şi să exemplifice modalităţile de expunere a normelor juridice în
cadrul actelor normative în baza unor texte de legi;
- să definească noţiunea de sistematizare a legislaţiei;
- să delimiteze formele sistematizării actelor normative: codificarea şi
incorporarea
Acte normative de referinţă:
- Legea privind actele legislative (nr.780-XV, 27 decembrie 2001) //
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 14 martie 2002, nr.36-38,
p.12-22.
- Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale (nr.317-XV, 18 iulie 2003) //
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 3 octombrie 2003, nr.208-210,
p.5- Legea R. Moldova cu privire la modul de publicare şi intrare în vigoare a
actelor oficiale din 6 iulie 1994 // Legi, hotărâri ale parlamentului – vol
3.
- Regulamentul cu privire la Registrul de Stat al actelor juridice a R.
Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului R.M. nr. 910 din 6.
IX.2000 // Monitorul oficial al R.M., 2000. nr. 116–118.
- Regulamentul privind expertiza juridică şi înregistrarea de stat a actelor
normative departamentale, aprobat prin Hotărârea Guvernului R.M. nr.
1104 din 28. XI. 1997 // Monitorul oficial al RM., 1998. nr. 6-7.
13

Acţiunea actelor normative
- să numească modalităţile de intrare în vigoare a actelor normative;
- să numească căile de ieşire din vigoare a actelor normative;

6 / 10
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- să caracterizeze abrogarea actelor normative;
- să enunţe principiul neretroactivităţii actelor normative, arătînd excepţiile
de retroactivitate şi ultra-activitate;
- să caracterizeze acţiunea actelor normative în spaţiu;
- să enunţe principiul teritorialităţii, arătînd excepţiile de la acest principiu;
- să descrie acţiunea actelor normative faţă de persoane
Acte normative de referinţă:
- Legea privind actele legislative (nr.780-XV, 27 decembrie 2001) //
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 14 martie 2002, nr.36-38,
p.12-22.
- Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale (nr.317-XV, 18 iulie 2003) //
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 3 octombrie 2003, nr.208-210,
p.5-22
- Legea R. Moldova cu privire la modul de publicare şi intrare în vigoare a
actelor oficiale din 6 iulie 1994 // Legi, hotărâri ale parlamentului – vol
3.
14 Interpretarea normelor juridice
- să definească conceptul de interpretare a normelor juridice;
- să identifice obiectul, subiecţii şi scopul interpretării juridice;
- să distingă formele interpretării normelor juridice;
- să explice modalităţile interpretării oficiale a normelor juridice;
- să explice modalităţile interpretării neoficiale a normelor juridice;
- să numească şi să poată aplica metodele de interpretare a normelor juridice;
- să numească şi să enunţe principiile interpretării normelor juridice;
- să observe şi să delimiteze rezultatele (volumul) interpretării normelor
juridice
15 Realizarea normelor juridice
- să definească noţiunea de realizare a dreptului;
- să distingă formele realizării normelor juridice (respectarea, executarea,
exercitarea, aplicarea dreptului);
- să identifice şi să descrie etapele aplicării dreptului de către organele
competente ale statului;
- să definească şi să evidenţieze particularităţile actului de aplicare a
dreptului;
- să observe cauzele lacunelor dreptului şi să propună modalităţi de depăşire
a lacunelor;
- să delimiteze analogia legii (analogia legis) de analogia dreptului (analogia
iuris)
16. Raportul juridic
- să definească noţiunea şi să evidenţieze trăsăturile raportului juridic;
- să determine premisele raportului juridic;
- să definească noţiunea de fapt juridic;
- să identifice modalităţile faptului juridic;
- să reproducă noţiunea de act juridic, arătînd categoriile acestuia şi
importanţa în circuitul juridic;
- să analizeze structura raportului juridic;
- să caracterizeze subiectele individuale ale raportului juridic;
- să caracterizeze subiectele colective ale raportului juridic, în special
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persoanele juridice;
- să analizeze capacitatea juridică a subiectelor raportului juridic;
- să analizeze conţinutul raportului juridic, delimitînd drepturile subiective şi
obligaţiile juridice;
- să identifice obiectul raportului juridic;
- să clasifice raporturile juridice
Acte normative de referinţă: Codul civil al R. Moldova
17. Răspunderea juridică
- să definească noţiunea de răspundere juridică;
- să pună în evidenţă trăsăturile răspunderii juridice;
- să numească şi să explice condiţiile răspunderii juridice;
- să definească noţiunea de încălcare de drept (faptă ilicită);
- să identifice faptele ilicite;
- să interpreteze noţiunea şi formele de vinovăţie;
- să numească şi să explice cauzele care înlătură caracterul ilicit al faptei şi
răspunderea juridică;
- să distingă formele răspunderii juridice;
- să coreleze răspunderea juridică penală cu răspunderea juridică
contravenţională;
- să coreleze răspunderea juridică civilă cu răspunderea juridică materială;
- să coreleze răspunderea juridică disciplinară cu răspunderea juridică
administrativă;
- să interpreteze principiile răspunderii juridice;
- să observe finalităţile răspunderii juridice şi să propună mecanisme de
atingere a finalităţilor răspunderii juridice
Acte normative de referinţă: Codul penal al R. Moldova; Codul
contravenţional al R. Moldova; Codul muncii al R. Moldova
18. Conştiinţa juridică
- să interpreteze noţiunea şi conţinutul conştiinţei juridice;
- să stabilească interrelaţiile dintre ideologia juridică şi psihologia juridică;
- să distingă gradul (nivelul) de conştiinţă juridică în cadrul social;
- să numească funcţiile conştiinţei juridice, axîndu-le pe conţinutul conştiinţei
juridice;
- să interpreteze conceptul de cultură juridică;
- să observe corelaţia dintre conştiinţa şi cultura juridică
Elaborarea unui referat: tema Conştiinţa şi cultura juridică
Total ore zi / f / r:
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Evaluare:
Evaluarea curentă are loc la seminarii prin note acumulate pentru sarcinile de lucru
independent, lucrări de control, teste, prezentări de referate, comunicări.
Evaluarea finală se va desfăşura sub forma unui examen oral (zi) / scris (f/r). Biletul de
examinare va cuprinde trei subiecte ce rezultă din conţinuturile cursului. Subiectele de examinare
vor fi formulate reieşind din finalităţile disciplinei şi competenţele speciale. Nota de la examen
constituie 40% din nota finală, iar 60 % revin notei medii acumulate la seminarii, N_f=0,4xn_i+
0,6xn_e, unde N_f – nota finală; n_i – media notelor pentru sarcinile de lucru individual, n_e – nota
de la examen.

Chestionar pentru examenul la unitatea de curs Teoria generală a dreptului
1. Sistemul ştiinţelor juridice
2. Ştiinţele juridice teoretice
3. Ştiinţele juridice ramurale
4. Ştiinţele juridice auxiliare
5. Teoria Generală a Dreptului în funcţie de ştiinţă juridică
6. Obiectul Teoriei generale a dreptului
7. Metodele de cercetare ştiinţifică a dreptului
8. Metoda logică
9. Metoda istorică
10. Metoda sociologică
11. Metoda comparativismului juridic
12. Raportul dintre obiectul şi metodele de cercetare ştiinţifică a dreptului
13. Accepţiunile noţiunii de drept
14. Dreptul obiectiv
15. Dreptul subiectiv
16. Dreptul natural
17. Dreptul pozitiv
18. Dreptul intern
19. Dreptul internaţional
20. Dreptul material
21. Dreptul procesual
22. Factorii de configurare a dreptului
23. Tipologia dreptului
24. Funcţiile dreptului
25. Funcţia de reglementare juridică
26. Funcţia de conservare şi protecţie juridică a valorilor sociale
27. Conceptul de stat
28. Semnele statului
29. Tipologia statului
30. Forma de guvernare a statului
31. Forma de organizare a statului
32. Forma de regim politic al statului
33. Mecanismul statului
34. Funcţiile interne ale statului
35. Funcţiile externe ale statului
36. Principiul separării şi colaborării puterilor în stat
37. Fundamentele (premisele şi conţinutul) statului de drept
38. Sistemul normelor sociale
39. Normele moralei
40. Normele religiei
41. Normele obiceiului
42. Normele corporative
43. Normele tehnice
44. Normele deontologice
45. Noţiunea normei juridice
46. Semnele normei juridice
47. Structura logică a normei juridice
48. Clasificarea normelor juridice

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Structura tehnico-juridică a normei juridice
Noţiunea şi categoriile principiilor dreptului
Principiile libertăţii şi responsabilităţii
Principiile egalităţii, echităţii şi justiţiei
Principiul legalităţii şi ordinea legală
Accepţiunile noţiunii „izvor de drept”
Izvoarele formale ale dreptului
Obiceiul juridic
Precedentul judiciar
Contractul normativ
Actul normativ juridic
Doctrina juridică în funcţie de izvor de drept
Sistemul legislaţiei
Clasificarea actelor normative
Categoriile de legi
Actele normative subordonate legii
Actul individual juridic
Acţiunea actelor normative în timp
Intrarea în vigoare a legii
Ieşirea din vigoare a legii. Abrogarea.
Principiul neretroactivităţii actelor normative
Acţiunea actelor normative în spaţiu
Principiul teritorialităţii actelor normative
Acţiunea actelor normative faţă de persoane
Noţiunea de tehnică juridică
Noţiunile de tehnică legislativă şi de legiferare
Noţiunea de tehnica elaborării actelor normative
Principiile elaborării actelor normative. Principiile legiferării.
Etapele elaborării actului normativ. Etapele legiferării.
Părţile componente şi structura actului normativ. Părţile constitutive ale legii
Modalităţi de expunere a normelor juridice în cadrul actului normativ
Limbajul şi stilul actului normativ
Prezumţia juridică. Ficţiunea juridică
Noţiunea de sistematizare a actelor normative
Incorporarea legislaţiei
Codificarea legislaţiei
Noţiunea sistemului dreptului
Instituţia juridică
Ramura dreptului
Diviziunea dreptului
Ramurile de drept public
Ramurile de drept privat
Sistemul de drept romano-german
Sistemul de drept anglo-saxon
Sistemele de drept religios
Noţiunea de interpretare a normelor juridice
Scopul, obiectul şi subiecţii interpretării juridice
Formele interpretării normelor juridice
Interpretarea oficială

98. Interpretarea neoficială
99. Metodele interpretării normelor juridice
100. Principiile interpretării normelor juridice
101. Rezultatele interpretării normelor juridice
102. Conceptul de realizare a dreptului
103. Formele realizării dreptului: respectarea, executarea, exercitarea şi aplicarea normelor
juridice
104. Etapele aplicării dreptului
105. Actul de aplicare a dreptului
106. Lacunele dreptului
107. Analogia legii şi analogia dreptului
108. Noţiunea şi trăsăturile raportului juridic
109. Premisele raportului juridic
110. Faptul juridic: acţiunea şi evenimentul
111. Actul juridic ca fapt juridic
112. Subiectele individuale ale raportului juridic
113. Subiectele colective ale raportului juridic
114. Capacitatea juridică a subiectelor raportului juridic
115. Conţinutul raportului juridic
116. Noţiunea şi clasificarea drepturilor subiective
117. Noţiunea de obligaţie juridică
118. Clasificarea raporturilor juridice
119. Obiectul raportului juridic
120. Noţiunea şi semnele răspunderii juridice
121. Condiţiile răspunderii juridice
122. Noţiunea şi tipurile încălcărilor de drept
123. Noţiunea şi formele vinovăţiei
124. Principiile răspunderii juridice
125. Formele răspunderii juridice
126. Răspunderea penală
127. Răspunderea administrativă
128. Răspunderea civilă
129. Răspunderea materială
130. Răspunderea disciplinară
131. Finalităţile răspunderii juridice
132. Noţiunea şi conţinutul conştiinţei juridice
133. Funcţiile conştiinţei juridice
134. Conceptul de cultură juridică
Subiectele tezelor de licenţă
1. Corelaţia dintre drept şi stat
2. Esenţa şi funcţiile dreptului
3. Izvoarele dreptului pozitiv
4. Structura şi interpretarea normelor juridice
5. Formele sistematizării actelor normative
6. Corelaţia dintre sistemul dreptului şi sistemul legislaţiei
7. Acţiunea temporală a dreptului
8. Acţiunea normelor juridice în spaţiu şi faţă de cercul de subiecţi
9. Formele de realizare a normelor juridice

10. Actul de aplicare a dreptului
11. Structura raportului juridic
12. Condiţiile răspunderii juridice
13. Principiile răspunderii juridice
14. Fundamentele statului de drept
15. Principiile dreptului în cadrul ordinii juridice pozitive
16. Dreptul şi sistemul normativ social
17. Lacunele dreptului pozitiv
Resurse informaţionale ale cursului
Acte normativ juridice
1. Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994, cu modificări şi completări din 29.06.2006
2. Codul penal al Republicii Moldova. Legea nr. 985-XV din 18.04.2002 // Monitorul Oficial al
R.Moldova nr.128-129/1012, 13.09.2002
3. Codul civil al Republicii Moldova. Legea nr. 1107-XV din 06.06.2002 // Monitorul Oficial
al R. Moldova nr.82-86/661 din 22.06.2002
4. Codul contravenţional al Republicii Moldova Legea nr. 218-XVI din 24.10.2008 // Monitorul
Oficial al R. Moldova nr.3-6/15 din 16.01.2009
5. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 // Monitorul Oficial al R.
Moldova nr.159-162/648 din 29.07.2003
6. Legea R. Moldova cu privire la modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale din
6 iulie 1994 // Legi, hotărâri ale parlamentului – vol 3.
7. Legea nr. 595-XIV privind tratatele internaţionale ale R. Moldova, adoptată la 24.IX.1999 //
Monitorul oficial al R.M., 2000. nr. 24-26.
8. Regulamentul privind organizarea activităţii de evidenţă şi sistematizare a actelor juridice,
aprobat prin Hotărârea Guvernului R. Moldova nr. 1009 din 30.IX.1998 // Monitorul oficial
al R.M., 1998. nr. 94-95.
9. Regulamentul cu privire la Registrul de Stat al actelor juridice a R. Moldova, aprobat prin
Hotărârea Guvernului R.M. nr. 910 din 6. IX.2000 // Monitorul oficial al R.M., 2000. nr.
116–118.
10. Regulamentul privind expertiza juridică şi înregistrarea de stat a actelor normative
departamentale, aprobat prin Hotărârea Guvernului R.M. nr. 1104 din 28. XI. 1997 //
Monitorul oficial al RM., 1998. nr. 6-7.
11. Legea nr. 1325 – XIII pentru aprobarea Clasificatorului general al legislaţiei, adoptată la 25.
IX. 1997 // Monitorul oficial al R.M., 1998. nr.47-48.
12. Legea privind actele legislative (nr.780-XV, 27 decembrie 2001) // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 14 martie 2002, nr.36-38, p.12-22.
13. Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei
publice centrale şi locale (nr.317-XV, 18 iulie 2003) // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 3 octombrie 2003, nr.208-210, p.5-22.
www.parlament.md - adresa electronică a Parlamentului R. Moldova
www.justice.md - adresa electronică a Ministerului Justiţiei R. Moldova, Registrul actelor
juridice a R.Moldova
Tratate, cursuri, monografii
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656 p.

2. AVORNIC, GH. Tratat de teoria generală a statului şi dreptului: în 2 volume. USM, Chişinîău, 2009. Vol. I. 460 p.
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