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PROGRAMA ANALITICĂ 
 

Denumirea disciplinei INTRODUCERE ÎN DREPT 

Codul disciplinei M.T.1.1.4 Anul I, sem I Numărul de credite 6 

Facultatea 
Facultatea de 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  

Competenţe 

generale şi 

specifice 

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

disciplinei) 

-explicarea interpretarea noțiunilor juridice de teorie a dreptului în raport cu statul. 

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

precum şi a conţinuturilor teoretice si practice ale disciplinei) 

 Interpretarea corectă a normelor și raporturilor juridice și înțelegerea corectă a sensurilor 

juridice din legislația folosită în activitățile manageriale. 

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

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

 Conducerea eficientă a afacerilor judiciare ale managerului ; 

 Utilizarea corectă a interpretării juridice  

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) 

 Realizarea unei instruiri juridice și a unei atitudini pozitive în abordarea problemelor 

sociale  

 Valorificarea creativă a propriului potențial în activitățile științifice 

 Angajarea creată din punct de vedere juridic în relațiile de partenberiat cu persoane 

fizice și juridice. 
 

Conţinut 

tematic al 

cursului 

1. Noțiuni de drept. 

- Sensurile termenului drept 

- Normativitatea juridică 

- Funcțiile dreptului 

- Factorii de configurare a dreptului 



2. Statul. Legătura dintre stat și drept. 

-     Noțiunea de stat 

-     Rolul statului 

- Forma statului 

- Statul de drept 

- Organele (instituțiile) principale ale statului și cooperarea dintre ele 

3. Norma juridică. 

- Noțiunea și trăsăturile normei juridice 

- Structura normei juridice 

- Clasificarea normelor juridice 

- Izvoarele normelor juridice 

- Acțiunea normei juridiceînn timp și spațiu și asupra persoanei 

- Constituirea normelor juridice în sistem 

- Realizarea normelor juridice 

4. Raportul juridic. 

- Noțiunea și trăsăturile raportului juridic  

- Premisele sau izvoarele raportului juridic 

- Structura raportului juridic 

- Conținutul raportului juridic 

5. Răspunderea juridică. 

- Răspunderea juridică, formă specifică a răspunderii sociale 

- Principiile răspunderii juridice 

- Formele răspunderii juridice 

- Condițiile răspunderii juridice 

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% 

Bibliografia - N. Popa, Teoria generală a dreptului, Ed. Actami, București, 1996 

- I. Ceterchi, I. Craiovan, Introducere în teoria generală a dreptului, Ed. All, București, 

1993 

- Gh. Boboș , Teoria generală a dreptului, Ed. Danubius, Galați, 2000 

- C. Acostioaiei, Fundamentele dreptuluipentru economiști, Ed. Ankarom, Iași, 1998 

- G. Vrabie, Toeria generală a dreptului, Ed. Ștefan Procopiu, Iași, 1993 

Lista materialelor 

didactice necesare 

 

Gheorghe Pinteală: Teoria generală a dreptului. Manual de studiu individual, Ed. 

Eurostampa, Timișoara, 2012 

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 
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