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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Disciplina „Teoria statului și dreptului” reprezintă un obiect de studiu furnizat studenţilor ciclului I (universitar), 
orientat spre familiarizarea evoluției istorice a statului și dreptului în regiunea carpato-danubiano-pontică; 
studierea noțiunilor generale privind principiile şi noţiunile de bază ale dreptului, conţinutul, forma dreptului, 
esenţa dreptului, norma juridică, izvorul de drept, raportul juridic, tehnica de elaborare a actelor normative etc., 
precum şi a doctrinelor şi teoriilor privind noţiunea statului şi puterii de stat, inclusiv esența statului de drept, 
ținându-se cont de specificul formării profesonale a viitorilor ofițeri ai Armatei Naționale a Republicii Moldova. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 

- abilitatea de autoinstruire; 
- favorizarea soluţionării problemelor prin colaborare; 
- dezvoltarea abilităţilor decizionale. 

Competenţe specifice: 
- să determine obiectul de studiu al disciplinei Teoriastatului şi dreptului; 
- să determine prin analiză locul şi rolul Teorieistatului şi dreptului în sistemul ştiinţelor sociale și în 

sistemul științelor juridice; 
- să distingă noţiunile de bază ale disciplinei; 
- să cunoască teoriile privind apariția statului şi dreptului; 
- să reliefeze specificul juridic din domeniul apărării și securității militare; 
- să determinestructura normei juridice; 
- să cunoască procedura de acţiune a normelor juridice în timp, în spaţiu şi asupra persoanelor; 
- să determine principiile şi funcţiile dreptului; 
- să distingă ramurile de drept; 
- să descrie tehnica elaborării actelor normative; 
- să cunoască metodica interpretării și aplicării normelor de drept; 
- să cunoască trăsăturile și mecanismul răspunderii juridice, inclusiv răspunderii juridice militare la nivel 

național. 

Finalităţi de studii ale cursului 
La nivel de aplicare studenţii vor putea: 

- să aplice şi să utilizeze postulatele fundamentale ale disciplinei în exerciţiul complex al profesiei; 
- să analizeze specificul fiecărei dimensiuni din domeniul  teoriei generale a statului şi dreptului; 
- să opereze just cu teoriile privind apariția statului și dreptului în spațiul carpato-danubiano-pontic; 
- să stabilească structura raportului juridic; 
- să identifice principalele categorii de izvoare de drept; 
- să argumenteze scopul şi importanţa răspunderii juridice; 
- să perceapă principiile de bază ale disciplinei, conexiunea interdisciplinară a cursului cu alte discipline, 

utilizând în practică esenţele teoretice ale disciplinei; 
- să sintetizeze şi să argumenteze experienţele acumulate în cadrul activităţii teoretice şi practice a cursului, 

prin competenţele gnoseologice achiziţionate la disciplină şi propagarea valorilor general umane. 



La nivel de integrare studenţii vor putea: 
- să aprecieze importanţa studierii temelor din cadrul acestei disciplini; 

- să cerceteze diverse probleme adiacente tematicii disciplinei din surse suplimentare şi de alternativă; 

- să dezvolte aptitudini doctrinare a informaţiei din domeniul teoriei generale a statului şi dreptului pentru a 

genera sinteze, analize şi clasificări cu privire la obiectul disciplinei date; 

- să determine după anumite elemente teoretico-practice prioritatea unui domeniu de altul; 

- să dezvolte capacităţile de gestionare a activităţii profesionale pe piaţa munci; 

- să propună teme pentru cercetări în domeniul teoriei generale a statului şi dreptului prin metoda cercetării şi 

documentării științifice. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea și însușirea materiei disciplinei Teoria statului și dreptuluieste necesară 
posedarea termenilor și cunoștinelor în materie de istorie, educație civiă, educație juridică, elemente de 
psihologie, etc. 

Teme de bază: Noțiunea și obiectul de studiu al Teoriei generale a statului și dreptului; Teoriileprivind apariția 
statului și dreptului; Statul și dreptul în Grecia Antică; Statul și dreptul în Roma Antică; Statul și dreptul în Dacia; 
Statul și dreptul în Țările Românești; Conceptul statului (Semnele specifice, esența, scopul, funcțiile, structura și 
formele statului); Suveranitatea și Independența Republicii Moldova; Esenţa, conţinutul şi forma 
dreptului;rticularităţile generale şi speciale ale dreptului;Noţiunea de funcţii ale dreptului;Prezentarea analitică a 
funcţiilor dreptului; Noţiunea de principii generale ale dreptului;Clasificarea principiilor dreptului; Prezentarea 
analitică a principiilor generale ale dreptului;Conceptul, principiile și trăsăturile definitorii ale statului de 
drept;Conceptul de normă juridică şi trăsăturile ei;Structura normei juridice;Clasificarea normelor 
juridice;Acţiunea normei juridice;Conceptul de izvor al dreptului;Clasificarea izvoarelor formale ale 
dreptului;Obiceiul juridic (cutuma);Actul normativ;Legea şi celelalte acte normative; Practica judecătorească şi 
precedentul judiciar;Doctrina juridică – izvor de drept; Tehnica juridică şi tehnica legislative;Conceptul de tehnică 
juridică;Concepte şi procedee de tehnică legislativă; Principiile procesului de elaborare a dreptului;Părţile 
constitutive şi structura internă a actelor normative;Tehnica sistematizării actelor normative;Sistemul 
dreptului;Sistemul şi sistematizarea actelor normative;Consideraţiuni generale privind noţiunea, necesitatea, 
obiectul şi scopul interpretării dreptului;Sursele interpretării juridice;Formele de interpretare a normelor de drept; 
Interpretarea oficială. Interpretarea neoficială; Metodele de interpretare a normelor juridice;Rezultatele (limitele) 
interpretării normelor juridice;Litera şi spiritul legii; Abuzul de drept şi frauda de drept;Conceptul răspunderii 
juridice;Coraportul dintre responsabilitatea şi răspunderea juridică;Principiile răspunderii juridice;Funcţiile 
răspunderii juridice;Temeiul şi condiţiile răspunderii juridice;Formele răspunderii juridice;Răspunderea juridică a 
militarului. 
Strategii de predare-învăţare: prelegeri, lucrări individuale, consultaţii, brainstorming, dezbateri indiciduale și 
coelctive. 
Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc. 
Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40 %) și calităţii lucrului individual al 
studentului pe parcursul semestrului (20%). 
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