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PROGRAMA ANALITICĂ 

Denumirea disciplinei INTRODUCERE ÎN DREPT 

Codul disciplinei M.T.1.1.4 Semestrul I, an I Numărul de credite 4 

    

Facultatea Management Turistic şi Comercial  

 

Numărul orelor pe semestru/activităţi 

Domeniul Administrarea afacerilor Total C S L P SI 

Specializarea / 

Programe de studii 
Economia comerţului, turismului şi 

serviciilor 
56 28 28    

  

Categoria formativă a disciplinei 

DF – fundamentală, DG – generală , DS – de specialitate, DC – complementară , DU – umanistă 
DF 

Categoria de opţionalitate a discipline: DI - impusă, DO - opțională, DL - liber aleasă (facultativă) DI 

   

Discipline anterioare Obligatorii - 

Recomandate - 

Obiective 1. Prezentarea unor noţiuni teoretice privind conceptul de drept precum şi evoluţia dreptului 

ca ştiinţă şi activitate specializată. 

2. Prezentarea relaţiilor existente între drept şi stat 

3. Prezentarea izvoarelor formale ale dreptului. 
4. Prezentarea structurii si trăsăturilor normei juridice. 

5. Prezentarea noţiunii de sistem de drept precum şi a relaţiilor existente între norma juridică, 

raportul juridic si sistemul de drept. 

6. Prezentarea conţinutului răspunderii juridice: definirea şi descrierea funcţiilor răspunderii 

juridice în cadrul instituţiilor juridice din România. 

7. Prezentarea principalelor momente privind realizarea dreptului 

8. Prezentarea conţinutului principiilor dreptului. 

9. Prezentarea conceptului de metodă de interpretare şi a conţinutului metodelor de 

interpretare juridică. 

Competenţe generale 

şi specifice 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice 

disciplinei) 

 cunoaşterea conceptului de drept ca ansamblu de norme juridice în vigoare şi ca 

domeniu ştiinţific. 

 înţelegerea diferenţei dintre dreptul obiectiv şi dreptul subiectiv. 

 cunoaşterea condiţiilor necesare existenţei unui stat precum şi a relaţiilor existente 

între drept şi stat - statul de drept  

 cunoaşterea principalelor metode de interpretare a normelor juridice. 

 cunoaşterea izvoarelor formale ale dreptului precum şi stratificarea lor în raport de 

criteriul forţei juridice. 

 cunoaşterea conceptului de sistem al dreptului. 

 înţelegerea noţiunii şi structurii normei juridice. 

 cunoaşterea noţiunii de raport juridic şi a conţinutului său. 

 cunoaşterea noţiunii de răspundere juridică, a principiilor acestei instituţii juridice 

precum şi a cauzelor care înlătură răspunderea juridică 

 înţelegerea conceptului de realizare a dreptului. 

 



2. Explicare si interpretare (explicarea si interpretarea unor idei, proiecte, procese, 

precum şi a conţinuturilor teoretice si practice ale disciplinei) 

 

 explicarea conceptului de drept; 

 explicarea relaţiilor dintre sistemul dreptului şi sistemul social al valorilor. 

 interpretarea corectă a conceptelor şi noţiunilor specificeteoriei dreptului. 

 departajarea corectă între conceptele şi instituţiile juridice specifice teoriei dreptului. 

 

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea si evaluarea activităţilor practice 

specifice; utilizarea unor metode, tehnici si instrumente de investigare si de aplicare) 

 

 utilizarea unui limbaj adecvat specific dreptului; 

 prezentarea şi explicarea conţinutului anumitor concepte şi instituţii juridice. 

 capacitatea de a aplica mecanismele juridice la situaţii practice. 

 capacitatea de identifica şi de a izola problematica juridică în situaţiile practice. 

 

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul 

ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori si relaţii democratice / 

promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima si 

creativa a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea 

instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea in relaţii de parteneriat cu 

alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare 

profesionala) 

 formarea capacităţii de a definii conceptele, metodele şi principiile dreptului 

 dezvolatarea respectului pentru valorile civice şi juridice ale României şi spaţiului 

european. 
 

Conţinut tematic al 

cursului 
1. Conceptul dreptului 2 ore 

2.  Dreptul şi statul 2 ore 

2.1. Forma şi funcţiile statului  

2.2. Statul de drept. Concept şi trăsături  

3. Principiile dreptului 2 ore 

4. Funcţiile dreptului. Constantele dretlui şi statului 2ore 

                 4.1. Funcţiile dreptului  

                 4.2. Constantele dreptului şi statului  

5. Izvoarele dreptului  2 ore 

6. Norma juridică 
 

2ore 

6.1. Trăsăturile normei juridice  

                 6.2. Structura normei juridice  

                6.3. Clasificarea normelor juridice  

                 6.4. Acţiunea normei juridice în timp 
 

 

                 6.5. Acţiunea normei juridice în spaţiu şi asupra persoanelor  

7. Interpretarea normelor juridice 2 ore 

7.1. Felurile interpretării normelor juridice  

7.2. Metodele de interpretare a normelor juridice  

                  7.3. Rezultatele interpretării  

7.4. Abuzul de drept şi frauda la lege  

8. Raportul juridic  2 ore 

8.1. Elementele raporlui juridic  

                  8.2. Clasificarea raportului juridic  

9. Sistemul dreptului  2 ore 

9.1. Ramurile dreptului  

9.2. Dreptul comunitar ca ramură de drept  

10. Elaborarea şi sistematizarea dreptului 4 ore 

10.1. Teoria activităţii normative  

                  10.2. Principiile activităţii normative 
 

 

 10.3. Tehnica juridică  

 10.4. Tehnica elaborării dreptului  



 10.5. Elementele de structură ale actuluinormativ  

 10.6. Tehnica modificării şi completării actelor normative  

 10.7. Stilul şi limbajul actelor normative  

                   10.8. Tehnica sistematizării actelor normative  

11. Răspunderea juridică 4 ore 

  11.1. Principiile răspunderii juriice  

  11.2. Condiţiile răspunderii juridice  

                   11.3. Cauzele care înlătură răspunderea juridică  

 11.4.  Formele conduitei ilicite şi formele răspunderii juridice  

12. Realizarea dreptului 2 ore 

12.1. Fazele aplicării dreptului  
 

 

Conţinut tematic al 

seminarului 

 

1. Seminar organizatoric. Prezentarea programului calendaristic. Evoluţia conceptului de   

drept.  

2. Analiza noţiunilor de drept, stat şi stat de drept.  

3. Norma juridică – definiţei, structură, trăsături, clasificare, interpretare.  

4. Raportul juridic – definiţie, structură, clasificare. 

5. Izvoarele formale ale dreptului. 

6. Răspunderea juridică – definiţie, principii, trăsături, clasificare, cauze care înlătură 

răspunderea juridică. 

7. Susţinerea unui referat cu o temă la alegere. 

8. Elaborarea şi sistematizarea dreptului – principii, tehnica elaborării, modificării şi 

completării actelor normative, stilul şi limbajul actelor normative, sistematizarea actelor 

normative 

9. Fazele realizării dreptului 

10. Testarea cunoştiinţelor dobândite – test grilă 

 

Teste şi teme de 

control 

1. Testarea noţiunilor teoretice referitoare la conceptul de drept, norma juridică, raportul 

juridic, răspundere juridică, realizarea dreptului.  

2. Prezentarea unui referat cu o temă la alegere referitoare la: Analiza noţiunilor de drept, stat 

şi stat de drept. Norma juridică – definiţei, structură, trăsături, clasificare, interpretare. 

Raportul juridic – definiţie, structură, clasificare. Izvoarele formale ale dreptului. 

Răspunderea juridică – definiţie, principii, trăsături, clasificare, cauze care înlătură 

răspunderea juridică. 

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, PV - Probă de verificare, LP-lucrări de control E1 

Stabilirea notei finale 

(procentaje) 

- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice 80% 

-   activităţi ştiinţifice 10% 

- teste pe parcursul semestrului 10% 

  

  

Cerinţe minime 

pentru nota 5 

 

Promovarea examenului cu nota 5 (cinci) presupune răspunsul corect la minim 5 întrebări de tip 

grilă .  

Promovarea testelor pe parcursul semestrului.  

Prezentarea referatului cu o temă la alegere. 

Cerinţe pentru nota 

10 

 

Promovarea examenului cu nota 10 (zece) presupune răspunsul corect la 15 întrebări de tip 

grilă. 

Promovarea testelor pe parcursul semestrului cu punctaj maxim.  

Prezentarea referatului cu o temă la alegere. 

Bibliografia - Boboş Gheorghe, Buzdugan Corina, Rebreanu Veronica, Teoria generală a dreptului şi 

statului, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2008 

- Ceterchi Ioan, Craiovan Ion, Introducere în teoria generală a dreptului, Ed. All, Bucureşti, 

1998 

- Crişan Alexandru, Negru Ionel, Teoria generală a dreptului, Ed. Eurostampa, Timişoara, 

2006 

- Dvoracek V. Maria, Lupu Gheorghe, Teoria generală a dreptului, Ed. Fundaţiei Chemarea, 

Iaşi, 1996 

- Djuvara Mircea, Teoria generală a dreptului. Drept raţional, izvoare şi drept pozitiv, Ed. All 

Beck, Bucureşti, 1999 

- Humă Ioan, Teoria generală a dreptului, Ed. Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2000 

- Popescu Sofia, Teoria generală a dreptului, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000 



- Popa Nicolae, Teoria generală a dreptului, Ed. All Beck,ediţia a III-a, Bucureşti, 2008 

Lista materialelor 

didactice necesare 

 

 

Titulari de disciplină Grad  didactic, titlu. Semnătura 

PINTEALĂ GHEORGHE 

NEGRU IONEL 

Lector. univ. dr. 

                  Asist. univ. drd. 
 

Legenda: C - curs, S – seminar, L – activităţi de laborator, P – proiect sau lucrări practice, SI – studiu individual 

Compatibilitatea cu programe similare din ţară şi străinătate: 

http://euro-asie.sciences-

po.fr/pdf_pedagogiques/syllabus/092009/Magistraux/Introduction_to_law_syllabus_lecture.pdf 
 

 

http://euro-asie.sciences-po.fr/pdf_pedagogiques/syllabus/092009/Magistraux/Introduction_to_law_syllabus_lecture.pdf
http://euro-asie.sciences-po.fr/pdf_pedagogiques/syllabus/092009/Magistraux/Introduction_to_law_syllabus_lecture.pdf

