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BAZELE STATULUI ȘI DREPTULUI 

 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Electronică și Telecomunicații 

Departamentul Telecomunicaţii 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 525.3 TELERADIO COMUNICAŢII 

Anul de studiu  Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

învăţământ cu frecvenţă 
învăţământ cu frecvenţă 

redusă 

6 
 

7 
E 

S - unitate de 
curs de 

orientare 
socio-umană 

a - unitate de 
curs 

obligatorie 
2 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

ZI - 60 30 - - 30 - 

FR - 60 12 - - 48 - 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ 
Etica profesională, Probelmele filosofice ale domeniului, Teoria 
economică, Managementul întreprinderii 

Conform competenţelor 
Abilitatea de a căuta informaţii pe net, site-uri, blog-uri, de a analiza 
legislaţia; Dezvoltarea unor aptitudini de scris concis şi clar, precum 
prezentare şi dezbatere; Dezvoltarea capacităţii de muncă în echipă; 

 
4. Precondiţii de desfăşurare a procesului educaţional 

Curs 

Prelegeri interactive, demonstrația, conversația, punerea în discuție a celor mai 
stringente probleme teoretice, dezbateri, analiza comparative. Pentru prezentarea 
materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector și calculator. Nu vor fi 
tolerate întârzierile studenților, precum și convorbirile telefonice în timpul cursului. 

Laborator/seminar  

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
transversale 

- Definirea activităților pe etape si repartizarea acestora subordonaților cu explicarea 
completă a îndatoririlor, în funcție de nivelurile ierarhice, asigurând schimbul eficient 
de informații și comunicarea interumană. 

- Adaptarea la noile tehnologii, dezvoltarea profesională și personală, prin formare 
continuă folosind surse de documentare tipărite, software specializat și resurse 
electronice în limba română și, cel puțin, într-o limbă de circulație internațională. 
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6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general 
Familiarizarea cu principiile de bază ale legislaţiei în vigoare, formarea culturii şi 
conştiinţei juridice necesare pentru corectă exercitare a drepturilor şi executare a 
obligaţiilor. 

Obiectivele specifice 

- să determine  noţiunea de stat, drept, normă juridică, ramură de drept, 
infracţiuni, contract, angajator, salariat, formă de stat;  

- să determine și să analizeze  regulile a de   încheiere a căsătoriei, a contractului 
individual de muncă etc ;   

- să identifice modalitățile de dobîndire a cetățăniei RM și să argumenteze 
drepturile și libertățile constituționale ale cetățenilor RM conform Constituției 
RM;  

- să evidenţieze specificul   ramurilor de drept privat şi public;   
- să contribuie la diminuarea încălcărilor drepturilor cetăţenilor, altor subiecţi de 

drept. 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 
redusă 

Tematica prelegerilor 
T1. Noţiuni generale privind originea şi esenţa statului 2 1 

T2. Noţiuni generale privind originea şi esenţa dreptului 2 1 

T3. Dispoziţii generale cu privire la dreptul constituţional 2 1 

T4. Dispoziţii generale cu privire la dreptul administrativ 3 1 

T5. Dispoziţii generale cu privire la dreptul dreptului civil 3 1 

T6. Dispoziţii generale cu privire la dreptul de procedură civilă 3 1 

T7. Dispoziţii generale cu privire la dreptul familiei (noţiunea, părţile) 3 1 

T8. Dispoziţii generale cu privire la dreptul muncii 3 1 

T9. Dispoziţii generale cu privire la dreptul penal 2 1 

T10. Dispoziţii generale cu privire la dreptul comercial 2 1 

T11. Dispoziţii generale cu privire la dreptul vamal 2 1 

T12. Legislaţia de bază în dependenţă de specializare 3 1 

Total prelegeri: 30 12 
 

 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 

1. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994, MO 1, august 1994 – 1 ex.  

2. Codul civil al Republici Moldova № 1107-XV din 06.06.2002, MO № 82-86/661 din 
22.06.2002.  

3. Codul de procedură civilă al Republici Moldova № 225-XV din 30.05.2003, MO № 111-
115 din 12.06.2003.  

4. Codul familiei al Republici Moldova № 1316-XIV din 26.10.2000, MO № 47.48/210 din 
26.04.2001.  

5. Codul muncii al Republici Moldova din 28 martie 2003 nr. 154-XV//Nr. 159-162 din29 
iulie 2003.  

6. Codul penal al Republici Moldova № 985-XV din 18.04.2002, MO № 128-129/1012 din 
13.09.2002.  
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7. Codul vamal al RM nr.1149-XIV din 20.07.2000, MO nr.160-162 (1201) din 23.12.2000 
art.185 

Suplimentare 
1. Dan Ciobanu „Introducere în studiul dreptului”, Editura Hyperion XXI, Bucureşti 1992.  

2. Ion Pîrău, „ Bazele statului şi dreptului”, Chişinău 2006. 

 

3. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă: 

Prezența și activitatea la prelegeri și seminarii;  
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări;  
Activitate susţinută în timpul semestrului;  
Exprimare clară și concisă în limbajul juridic;  
Însușirea noțiunilor de bază ale disciplinei Bazele statului și dreptului; 

 


