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BAZELE STATULUI SI DREPTULUI
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Construcții, Geodezie și Cadastru
Departamentul
Drept
Ciclul de studii
Studii superioare de licență, ciclul I
Programul de studiu
543.4 Design şi Tehnologii Poligrafice
521.8 Inginerie şi Management în Industria Uşoară
Anul de studiu
Semestrul
Tip de
Categoria
evaluare
formativă
IV (învățământ cu frecvență);
VII;
E
U – unitate de
V (învățământ cu frecvență
VII.
E, LV
curs de
redusă)
orientare
socioumanistică

Categoria de
opționalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
2

2. Timpul total estimat
Din care
Total ore în
planul de
învățământ

Ore auditoriale
Curs

Laborator/seminar

30
10

-

Lucrul individual
Proiect de
an, lucrări
de verificare

Zi
f/r

60
60

10

Studiul materialului
teoretic

Pregătire aplicații

30
50

-

3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul
Filosofia
Conform planului de învățământ
Conform competențelor
 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. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru
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 Seminare tematice, lucru în grup, soluționarea spețelor.
5. Competențe specifice acumulate
Competențe
CP1. Operarea cu fundamente științifice inginerești, economice și de drept
profesionale
1P. Identificarea adecvată a conceptelor, principiilor, teoremelor și metodelor de bază din
matematică, fizică, grafică inginerească, etc.
2P. Identificarea situațiilor practice soluționarea cărora este posibilă prin intermediul
cunoștințelor căpătate 1P.
3P. Aplicarea principiilor, teoremelor, metodelor de bază din disciplinele/modulele
fundamentare pentru calcule inginerești și economice fundamentale.
4P. Aplicarea corectă a normativelor din domeniul construcțiilor.
5P. Elaborarea proiectelor profesionale specifice domeniului construcțiilor.
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Competențe
profesionale

Competențe
transversale

CP2. Culegerea, analiza și interpretarea informației necesare studiilor de fezabilitate a
construcțiilor
1P. Cunoașterea cadrului informațional necesar procesului de analiză cu scopul elaborării
algoritmului de calcul pentru studii de fezabilitate a viitoarei construcții, inclusiv resurse
recomandate.
2P. Utilizarea cunoştinţelor de bază din ştiinţele arhitectonice și tehnologice pentru
explicarea şi interpretarea diferitelor tipuri de situaţii necesare în proiectarea construcțiilor.
3P. Selectarea surselor informaționale (utilizarea aplicațiilor software), culegerea și
clasificarea informației necesare studiilor de fezabilitate, în condiţii de asistenţă calificată.
4P. Utilizarea adecvată de criterii şi metode de evaluare din ştiinţele tehnice pentru analiza
și aprecierea calitativă şi cantitativă a aspectelor construcțiilor.
5P. Elaborarea rapoartelor de analiză a peței construcțiilor și studiilor de fezabilitate (în
funcție de destinația construcției).

CT1. Aplicarea valorilor și eticii profesionale de inginer și executarea responsabilă a
sarcinilor profesionale, în condiții de autonomie restrânsă și asistență calificată.
Promovarea raționamentului logic, convergent și divergent, a aplicabilității practice, a
evaluării și autoevaluării în luarea deciziilor.
CT2. Realizarea activităților și exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite
paliere ierarhice. Promovarea spiritului de inițiativă, dialogului, cooperării, atitudinii
pozitive și respectului față de ceilalți, diversități și multiculturalități și îmbunătățirea
continuă a propriei activități.
CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserției
pe piața muncii și al adaptării la dinamica cerințelor acesteia și pentru dezvoltarea
personală și profesională. Utilizarea eficientă a abilităților lingvistice și a cunoștințelor
de tehnologia informației și a comunicării.

6. Obiectivele unității de curs/modulului
Obiectivul general
Disciplina Bazele Statului şi Dreptului tratează problemele fundamentale ale
domeniului stat şi drept, ale bazelor politice şi juridice în Republicii Moldova. Scopul
de bază a cursului constă în familiarizarea viitorilor specialişti 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.
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7. Conținutul unității de curs/modulului
Numărul de ore
învățământ învățământ
cu
cu frecvență
frecvență
redusă

Tematica activităților didactice
Tematica prelegerilor
T1. Dispoziţii generale privind originea şi esenţa statului
T2. Dispoziţii generale privind originea şi esenţa dreptului
T3. Dispoziţii generale cu privire la dreptul constituţional
T4. Dispoziţii generale cu privire la dreptul administrativ
T5. Dispoziţii generale cu privire la dreptul penal
T6. Dispoziţii generale cu privire la dreptul vamal
T7. Dispoziţii generale cu privire la dreptul dreptului civil
T8. Dispoziţii generale cu privire la dreptul muncii
T9. Dispoziţii generale cu privire la dreptul familiei (noţiunea, părţile)
T10. Dispoziţii generale cu privire la dreptul afacerilor
T11. Dispoziţii generale cu privire la dreptul de procedură civilă
T12. Legislaţia de bază în dependenţă de specializare
Total prelegeri:

2
2
4
2
2
2
4
2
2
2
4
2

1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
0,5
1
1

30

10
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9. Evaluare
Curentă
Zi
f/r

Atestarea 1
30%
-

Atestarea 2
30%
-

LV

Examen final

50%

40%
50%

Standard minim de performanță
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;
Obținerea notei minime de „5” pentru lucrare de verificare (pentru studenții cu frecvență
redusă)
Soluţionarea corecta a minimum 45% din totalul subiectelor din testul de examinare
final.

