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Categoria formativă a disciplinei (fundamentală, 
complementară, domeniu, specialitate) 

DC 

Tipul disciplinei (impusă, opţională, facultativă) DO 

 

Discipline anterioare 
Condiţionate  

Recomandate  

 

Obiectivele disciplinei 

Obiectivul general  

Asimilarea noţiunilor în legătură cu perspectivele filosofice în abordarea 

dreptului, privind temele filosofice fundamentale în corelaţie cu dreptul. De 

asemenea, asimilarea premiselor raportului dintre drept şi societate. 

Identificarea principalelor momente din istoria filosofiei dreptului.  

Obiectivele specifice 

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 

• Identifice perspectivele filosofice în abordarea dreptului 

• Descrie principalele teme filosofice în corelaţie cu dreptul  

• Explice legăturile între drept şi societate 

• Identifice principalele momente din istoria filosofiei dreptului 

Competen ţe profesionale 

C.1. Cunoaşterea şi înţelegerea perspectivelor filosofice în abordarea dreptului 

C.2. Cunoaşterea temelor filosofice fundamentale care sunt în legătură cu 

dreptul 

C.3. Înţelegerea legăturii dintre drept şi societate 

C.4. Cunoaşterea istoriei filosofiei dreptului 

Competen ţe transversale 

Anexa 3 IFR 2020-2021 
FIŞA DISCIPLINEI 

Denumirea disciplinei FILOSOFIA DREPTULUI 



 
CT.1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient 

CT.2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă individuală, precum şi în echipă 

CT.3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare 

Conţinutul activităţilor 
(SI, ST, SF, L, P) 

I. Studiu individual prin materiale specific e ID/IFR 
 
1. Perspective filosofice în abordarea dreptului – 2 ore 

2. Teme filosofice fundamentale în corelaţie cu dreptul - Binele şi dreptul 

 – 2 ore 

3. Teme filosofice fundamentale în corelaţie cu dreptul - Echitatea şi dreptatea 

– 2 ore 

4. Teme filosofice fundamentale în corelaţie cu dreptul - Legitimitatea şi 

legalitatea – 2 ore 

5. Teme filosofice fundamentale în corelaţie cu dreptul - Morala şi dreptul 

 – 2 ore 

6. Dreptul şi societatea - Scopul dreptului – 2 ore 

7. Dreptul şi societatea – Democraţia – 2 ore 

8. Dreptul şi societatea - Statul de drept – 2 ore 

9. Istoria filosofiei dreptului -Antichitatea (Grecia Antică) – 2 ore 

10. Istoria filosofiei dreptului  -Antichitatea (Roma Antică) – 2 ore 

11. Istoria filosofiei dreptului-Evul Mediu – 2 ore 

12. Istoria filosofiei dreptului – Renaşterea – 2 ore 

13.Istoria filosofiei dreptului 

-Epoca Modernă şi Epoca Contemporană (Şcoala dreptului natural, Curentul 

raţionalist, contractualismul, Kantianismul şi neokantianismul, Hegel, Curentul 

structuralist, Curentul utilitarist, Pozitivismul, Normativismul kelsian, Curentul 

sociologic, Marxismul şi neomarxismul,Liberalismul) – 2 ore 

14. Istoria filosofiei dreptului 

- Epoca Modernă şi Epoca Contemporană (Şcoala dreptului natural, Curentul 

raţionalist, contractualismul, Kantianismul şi neokantianismul, Hegel, Curentul 

structuralist, Curentul utilitarist, Pozitivismul, Normativismul kelsian, Curentul 

sociologic, Marxismul şi neomarxismul, Liberalismul) – 2 ore 

II. Seminar fa ţă în fa ţă/online 

1. Perspective filosofice in abordarea dreptului – 2 ore 

2. Teme filosofice fundamentale în corelaţie cu dreptul - Binele şi dreptul – 2 



 
ore  

3. Teme filosofice fundamentale în corelaţie cu dreptul - Echitatea şi dreptatea 

– 2 ore 

4. Teme filosofice fundamentale în corelaţie cu dreptul - Legitimitatea şi 

legalitatea – 2 ore 

5. Teme filosofice fundamentale în corelaţie cu dreptul - Morala şi dreptul – 2 

ore  

6. Dreptul şi societatea - Scopul dreptului – 2 ore 

7. Dreptul şi societatea – Democraţia – 2 ore 

8. Dreptul şi societatea - Statul de drept – 2 ore 

9.Istoria filosofiei dreptului-Antichitatea (Grecia Antică) – 2 ore 

10. Istoria filosofiei dreptului-Antichitatea (Roma Antică) – 2 ore 

11. Istoria filosofiei dreptului - Evul Mediu – 2 ore 

12. Istoria filosofiei dreptului-Renaşterea – 2 ore 

13. Istoria filosofiei dreptului 

- Epoca Modernă şi Epoca Contemporană (Şcoala dreptului natural, Curentul 

raţionalist, contractualismul, Kantianismul şi neokantianismul, Hegel, Curentul 

structuralist, Curentul utilitarist, Pozitivismul, Normativismul kelsian, Curentul 

sociologic, Marxismul şi neomarxismul,Liberalismul) – 2 ore 

14. Istoria filosofiei dreptului 

- Epoca Modernă şi Epoca Contemporană (Şcoala dreptului natural, Curentul 

raţionalist, contractualismul, Kantianismul şi neokantianismul, Hegel, Curentul 

structuralist, Curentul utilitarist, Pozitivismul, Normativismul kelsian, Curentul 

sociologic, Marxismul şi neomarxismul, Liberalismul) – 2 ore 

 
Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări practice, EVP-evaluare pe parcurs) EVP 

Stabilirea notei  finale 
(procente) 

- evaluare finală faţă în faţă/online 50 % 

- activităţi aplicative /laborator/lucrări practice/proiect etc.   

- teste pe parcursul semestrului 50% 

- teme de control  

Lista materialelor 
didactice necesare 
(suport de curs, ghid de 
studiu etc.) 

Ghid de studiu 



 

Bibliografia recomandată 

Bibliografie  
Referin ţe principale: 

1. Ion Craiovan, Filosofia dreptului sau dreptul ca filososfie, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2010 

2. Ştefan Georgescu, Filosofia dreptului. O istorie a ideilor din ultimii 2500 de 

ani, ediţia a II-a, Editura All Beck, seria Curs Universitar, Bucureşti, 2001 

3. Nicolae Popa, ion Dogaru, Gheorghe Dănişor, Dan Claudiu Dănişor, 

Filosofia Dreptului. Marile curente, Editura C.H. Beck, seria Curs 

Universitar, Bucureşti, 2010 

Referin ţe suplimentare: 

4. Paul Alexandru Georgescu, Filosofia dreptului în contextul actualităţii, 

Editura Universităţii “Titu Maiorescu”, Bucureşti, 2001 

5. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Principiile filosofiei dreptului, Editura 

Univers Enciclopedic Gold, seria Cogito, Bucureşti, 2015 
 

 

Coordonator de disciplină 

Grad didactic, titlu, nume şi prenume Semnătura 

Asist. univ. dr. Striblea Marius 

Sebastian  
 

Legendă: SI - studiu individual; ST – seminar în sistem tutorial; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi de 
laborator, lucrări practice; P – proiect; 
 
Data completării: 22.09.2020 

 

                                                         Avizat: 

Prodecan pentru activitatea academică şi relaţia cu studenţii 
 
Lect. univ. dr. Mihai DUNEA 

 


