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BAZELE STATULUI ȘI DREPTULUI 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică 

Catedra/departamentul Catedra Drept Patrimonial 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 529.1 – Inginerie și Managementul Calității (IMC) 

Titularul activităților de curs Alexandru SAVVA, lector superior, drd. 

Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 

Categoria 

formativă 

Categoria de 

opţionalitate 

Credite 

ECTS 

 

IV (învăţământ cu frecvență); 

V (învăţământ cu frecvență 

redusă) 

 

5; 

7 

E 

E/LV 

 

U - unitate de 

curs de 

orientare socio 

-umanistică 

O – unitate de 

curs 

obligatorie  
2 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 

planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 

Proiect de 

an/lucrare 

de 

verificare 

Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicații 

60 30 - - 30 - 

60 30 - - 30 - 

 

3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ  

Conform competențelor Dezvoltarea capacității de analiză, sintezăşi de utilizare adecvată a 

ansamblului integrat, coerent, dinamic şi deschis de cunoștințeşi abilitățiîn 

vederea aplicării lor asupra diferitor raporturi juridice. Capacitatea de a 

susține public un discurs coerent, logic şi retoric. 

 

4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 

calculator. Pentru cursul interactiv, dezbatere, problematizare – tablă interactivă. Nu vor 

fi tolerate întârzierile studenților, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului. 

Laborator/seminar  

 

5. Competente specifice acumulate 

 

 

Competente 

profesionale 

CP1. Aplicarea adecvată a cunoștințelor fundamentale de matematică, fizică, chimie, 

materiale, inginerie mecanică, electrică şi electronică în domeniul ingineriei şi activităţilor 

inginereşti. 

CP2. Operarea cu concepte fundamentale din știința calculatoarelor,  tehnologia informației,   

a metodelor de modelare, simulare, identificare şi analiză a proceselor. 

CP 3. Aplicarea  cunoștințelor privind prevederile documentelor normative şi legislative, a 

codurilor de bune practici, precum şi a  instrumentelor manageriale la conceperea şi 

dezvoltarea metodelor eficiente de asigurare a calităţii şi competitivităţii produselor 

CP 4. Abilităţi de stabilire, documentare, implementare, menţinere şi îmbunătăţire a sistemelor 
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de management al calităţii, sistemelor de management de mediu, sistemelor de management al 

securităţii informaţiei şi sistemelor de management al siguranţei alimentului   

 

Competente 

transversale 

CT1. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale în condiţiile unei autonomii restrânse 

şi asistenţă calificată,  organizarea procesului de producere şi exploatare  în condiţii de 

securitate vitală, aplicarea principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională. 

CT2. Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi cu distribuirea de 

sarcini între membri pe nivele subordonate. 

 

6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul general Cunoașterea, înțelegereaşi utilizarea de către studenți a limbajului juridic general, a 

cunoștințelor referitoare la stat și drept, în generalitatea şi esențialitatea lor; 

dobîndireacapacitații de explicare şi interpretare a conceptelor, principiilor şi legităților 

fundamentale ale fenomenului juridic, care va constitui fundamentul pregătirii 

studenților şi va facilita rezolvarea de către ei a unor probleme specifice domeniului. 

Obiectivele specifice - Sistematizarea cunoștințelordobîndite ca urmare a prelegerilor susținute; 

- Utilizarea adecvată a cunoștințelor teoretice, a cadrului legislativ la examinarea 

problemelor din domeniul respectiv; 

- Determinarea noțiunii de stat, formă de stat, drept, normă juridică, ramură de drept, 

infracțiuni, contract, angajator, salariat etc. 

- Evidențierea trăsăturilor specifice ale acestora; 

- Evidențierea specificului   ramurilor de drept privat şi public; 

- Identificarea deficiențelorşi problemelor pe care le prezintă unele imperfecțiuni ale 

legislației în vigoare; 

- Folosirea  cunoștințelor teoretice în procesul de formare continuă etc. 

 

7. Conținutulunității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățămînt 

cu 

frecvență 

învățămînt 

cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T 1. Noțiuni generale privind originea şi esența statului. 2 1 

T 2. Noțiuni generale privind originea şi esențadreptului. 4 1 

T 3. Dispoziții generale cu privire la dreptul constituțional. 2 1 

T 4. Dispoziții generale cu privire la dreptul administrativ. 2 1 

T 5. Dispoziții generale cu privire la dreptul dreptului civil. 4 1 

T 6.Dispoziţii generale cu privire la dreptul de procedură civilă. 2 1 

T 7. Dispoziții generale cu privire la dreptul familiei. 4 1 

T 8. Dispoziții generale cu privire la dreptul muncii. 2 1 

T 9. Dispoziții generale cu privire la dreptul penal. 1 1 

T 10. Dispoziții generale cu privire la dreptul comercial. 4 1 

T 11. Dispoziții generale cu privire la dreptul vamal. 1 1 

T 12. Legislația de bază în dependență de specializare. 2 1 
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Total prelegeri 

30 12 

 

 

8. Referințe bibliografice 

Principale 1. Ina Bostan, Ivanov Iurie, Pisarenco Olga, Trofimov Natalia, Ursu Viorica. Bazele statului și 

dreptului, Suport de curs. Chișinău 2012; 

2. Dan Ciobanu. Introducere în studiul dreptului. Editura Hyperion XXI, Bucureşti 1992. 

3. Ion Pîrău. Bazele statului și dreptului. Chișinău 2006. 

4. Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 // Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 18 august 1994, Nr.1; 

Suplimentare 5. Codului familiei al Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova Nr.1316 – XIV din 26 

octombrie 2000 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 26 aprilie 2001, nr. 47-48, 

Chișinău, 2001; 

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

22.06.2002. 

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

din 12.06.2003. 

 

9. Evaluare 

Curentă Lucrări scrise curente: 

referate, proiecte, 

lucrare de verificare 

Examen final Atestarea 1 Atestarea 2 

zi 30% - 10% 60% 

f/r - - 20% 80% 

Standard minim de performanță 

Prezența şi activitatea la prelegeri şi la lecție practice (seminare); Obținerea notei minime de „5” la atestare; 

Activitate susținută în timpul semestrului; Exprimare clară și concisă a limbajului juridic general; Însușirea 

noțiunilor de bază ale disciplinei Bazele statului și dreptului; Soluționarea corecta a minimum 50% din totalul 

subiectelor din testul de examinare final. 

 


