
 
 

 
 

 
 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2      curs 2 3.3  seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5      curs 28 3.6  seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 54 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

Tutoriat 1 

Examinări 4 

Alte activităţi ...................................  
 

3.7 Total ore studiu individual 94 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Număr de credite 6 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

1.2 Facultatea Facultatea de Drept 

1.3 Departamentul Drept public 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Ciclul I – Studii universitare de licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Drept 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Teoria generală a dreptului 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Luiza Cristina Gavrilescu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Luiza Cristina Gavrilescu 

2.4 An de studiu I 2.5 Semestru I 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei
*
 OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum Nu este cazul 

4.2 De competenţe Cunoașterea regulilor gramaticale, vocabular dezvoltat 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului 
Studierea legislației indicate și parcurgerea lucrărilor din 
bibliografia recomandată 

5.2 De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului 

Analiza cazurilor din practica judiciară relevante temelor 
programate 



 
 

 
 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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C.1. Asimilarea noţiunilor de bază ale dreptului 
C2.  Înțelegerea corelațiilor dintre instituţiile fundamentale dreptului 
C.3. Capacitatea de a interpreta  normele  juridice  
C.4. Însușirea mecanismelor procesului de legiferare 
C.5. Aptitudinea de a realiza încadrarea juridică a situațiilor de fapt  
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CT1.  Îndeplinirea îndatoririlor profesionale de o manieră responsabilă și eficientă 
CT2. Perfecționarea tehnicii de lucru individual și adaptarea la lucrul în echipă     
CT3. Valorificarea resurselor de informare și documentare 
CT4. Dezvoltarea abilitățlor de comunicare și argumentație 

 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 
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Însușirea noţiunilor fundamentale din domeniul dreptului în vederea aplicării normelor juridice.   
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 Explice elementele din sistemul de drept  
 Opereze cu regulile ce guvernează aplicarea normelor juridice  
 Descrie procedura de legiferare 
  Analizeze   structura raporturilor juridice 

  Aplice regulile studiate la soluționarea unor cazuri practice 
 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare 
Observaţii 
(ore şi referinţe bibliografice) 

1. 
Sistemul științelor 
juridice 

Prelegere conversația 
euristică, explicația, 
problematizarea 

2 ore ( referința 2- pp.1-15) 

2. Metodologia juridică 
Prelegere conversația 
euristică, explicația, 
problematizarea 

2 ore (referința 2- pp.15-35) 

3. Configurația dreptului   
Prelegere conversația 
euristică, explicația, 
problematizarea 

2 ore (referința 2- pp.35-90) 

4. 
Raportul dintre drept şi 
stat 

Prelegere conversația 
euristică, explicația, 
problematizarea 

2 ore (referința 2- pp.90- 104) 

5. 
Principiile fundamentale 
ale dreptului 

Prelegere conversația 
euristică, explicația, 
problematizarea 

2 ore (referința 2- pp.104-121)  

6. 
Funcțiile principale ale 
dreptului  

Prelegere conversația 
euristică, explicația, 
problematizarea 

2 ore (referința 2- pp.121- 127) 



 
 

 
 

7. 
Raportul dintre drept și 
normele sociale 

Prelegere conversația 
euristică, explicația, 
problematizarea 

2 ore (referința 2- pp.127- 138) 

8. 
Alcătuirea și acțiunea 
normei juridice 

Prelegere conversația 
euristică, explicația, 
problematizarea 

2 ore ( referința 2- pp. 138 - 173) 

9. 
Izvoarele formale ale 
dreptului 

Prelegere conversația 
euristică, explicația, 
problematizarea 

2 ore (referința 2- pp. 173 -198) 

10. 
Elaborarea actelor 
normative  

Prelegere conversația 
euristică, explicația, 
problematizarea 

2 ore (referința 2- pp. 198 - 220) 

11. 
Formele realizării 
dreptului 

Prelegere conversația 
euristică, explicația, 
problematizarea 

2 ore (referința 2- pp.220 - 236) 

12. 
Interpretarea normelor 
juridice  

Prelegere conversația 
euristică, explicația, 
problematizarea 

2 ore (referința 2- pp. 236- 250) 

13. Raportul juridic 
Prelegere conversația 
euristică, explicația, 
problematizarea 

2 ore (referința 2- pp. 250 – 280) 

14. Răspunderea juridică  
Prelegere conversația 
euristică, explicația, 
problematizarea 

2 ore ( referința 2- pp. 280 - 288) 

Bibliografie  
 
Referinţe principale: 

1. Ion Craiovan, Tratat de teoria generala a dreptului, Ed. Universul Juridic, ed. a III-a, revazuta si 
adaugita, Bucuresti, 2015 

2. Nicolae Popa, Teoria generala a dreptului, editia 5, Ed. C.H. Beck, colectia Curs universitar, Bucuresti, 
2014 

 
Referinţe suplimentare: 

3. Bădescu M. Teoria generală a dreptului, Sitech, Craiova,2018 
4. Lidia Barac, Elemente de teoria dreptului, editia 3, Ed. C.H. Beck, colectia Manuale Beck, Bucuresti, 

2013 
5. Simona Cristea, Teoria generala a dreptului, Ed. C.H. Beck, colectia Curs Universitar, Bucuresti, 2016 
6.  Dănişor D. C., Dogaru I., Dănişor Gh. (2006), Teoria generală a dreptului, Editura C.H. Beck, Bucureşti 
7. Mircea Djuvara, Teoria generala a dreptului (Enciclopedia juridica). Drept rational, izvoare si drept 

pozitiv, Ed. All Beck, colectia Restitutio, Bucuresti, 1999 
8. Humă I. (2005), Cunoaştere şi interpretare în drept, Editura Academiei, Bucureşti. 
9. Luiza-Cristina Gavrilescu, Drept civil. Partea generală, Editura Universul Juridic, București, 2015; 
10. Luiza-Cristina Gavrilescu, Drept civil. Persoanele, Editura Universul Juridic, București, 2017; 
11. Roberta Ploscă, Teoria generală a dreptului, Ed. C.H.Beck, București, 2015. 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 
Observaţii 
(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1. 
Încadrarea Teoriei generale a 
dreptului în cadrul științelor juridice 

Dezbaterea temei și  
problematizarea.Rezolvarea unor 
exerciții.  Analiza unor probleme din 
practică judiciară. Soluționarea unor 
spețe. 

2 ore (referința 1- 
pp.1-14) 

2. 
Metodele cerecetării științifice 
juridice: logică; comparativă; 
istorică; sociologică; cantitativă 

Dezbaterea temei și  
problematizarea.Rezolvarea unor 
exerciții.  Analiza unor probleme din 
practică judiciară. Soluționarea unor 
spețe. 

2 ore (referința 1- 
pp.14-25) 



 
 

 
 

3. 
Noțiunea de drept. Evoluție. 
Conținut. Sistemul de drept 

Dezbaterea temei și  
problematizarea.Rezolvarea unor 
exerciții.  Analiza unor probleme din 
practică judiciară. Soluționarea unor 
spețe. 

2 ore (referința 1- 
pp.25 - 57) 

4. 
Exercitarea puterii de stat. 
Instituțiile judiciare statale 

Dezbaterea temei și  
problematizarea.Rezolvarea unor 
exerciții.  Analiza unor probleme din 
practică judiciară. Soluționarea unor 
spețe. 

2 ore (referința 1- 
pp.57 – 78) 

5. 

Analiza principiilor generale ale 
dreptului: principiul legalității; al 
libertății și egalității; al 
responsabilității; al echității  

Dezbaterea temei și  
problematizarea.Rezolvarea unor 
exerciții.  Analiza unor probleme din 
practică judiciară. Soluționarea unor 
spețe. 

2 ore (referința 1- 
pp. 78- 86) 

6. 
Prezentarea funcțiilor dreptului: de 
instituționalizare; de apărare; de 
conducere; normativă  

Dezbaterea temei și  
problematizarea.Rezolvarea unor 
exerciții.  Analiza unor probleme din 
practică judiciară. Soluționarea unor 
spețe. 

2 ore (referința 1- 
pp. 86- 98) 

7. 

Corelația normelor juridice cu 
normele sociale: cu normele etice; 
normele obiceiului; normele 
tehnice; normele religioase 

Dezbaterea temei și  
problematizarea.Rezolvarea unor 
exerciții.  Analiza unor probleme din 
practică judiciară. Soluționarea unor 
spețe. 

2 ore (referința 1- 
pp. 98- 108) 

8. 
Norma juridică:noțiune; structură; 
clasificare; acțiune  

Dezbaterea temei și  
problematizarea.Rezolvarea unor 
exerciții.  Analiza unor probleme din 
practică judiciară. Soluționarea unor 
spețe. 

2 ore (referința 1- 
pp. 108 - 129) 

9. 

Noțiunea și clasificarea izvoarelor 
de drept : cutuma; doctrina; 
precedentul judiciar; contractul 
normativ; actul normativ; izvoarele 
dreptului UE 

Dezbaterea temei și  
problematizarea.Rezolvarea unor 
exerciții.  Analiza unor probleme din 
practică judiciară. Soluționarea unor 
spețe. 

2 ore (referința 1- 
pp. 129 -157) 
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Elaborarea actelor normative: 
noțiunea tehnicii judiciare și 
legislative; principiile legiferării ; 
structura actului normativ; 
sistematizarea actelor normative 

Dezbaterea temei și  
problematizarea.Rezolvarea unor 
exerciții.  Analiza unor probleme din 
practică judiciară. Soluționarea unor 
spețe. 

2 ore (referința 1- 
pp. 157 - 186) 

11. 
Formele realizării dreptului: 
respectarea și executarea legilor; 
aplicarea dreptului de autorități 

Dezbaterea temei și  
problematizarea.Rezolvarea unor 
exerciții.  Analiza unor probleme din 
practică judiciară. Soluționarea unor 
spețe. 

2 ore (referința 1- 
pp. 186 -195) 

12. 
Interpretarea normelor 
juridice:feluri; metode; rezultate  

Dezbaterea temei și  
problematizarea.Rezolvarea unor 
exerciții.  Analiza unor probleme din 
practică judiciară. Soluționarea unor 
spețe. 

2 ore (referința 1- 
pp. 195 -211) 

13. 

Raportul juridic:  trăsături; 
subiecte; conținut; dovada; obiect; 
izvoare 
 

Dezbaterea temei și  
problematizarea.Rezolvarea unor 
exerciții.  Analiza unor probleme din 
practică judiciară. Soluționarea unor 
spețe. 

2 ore (referința 1- 
pp. 211 -229) 



 
 

 
 

 

 

14.  
Răspunderea juridică:forme; 
condiții  

Dezbaterea temei și  
problematizarea.Rezolvarea unor 
exerciții.  Analiza unor probleme din 
practică judiciară. Soluționarea unor 
spețe. 

2 ore (referința 1- 
pp.229 -240) 

Bibliografie 
 
Referinţe principale: 

 
1. Elena Anghel, Cornelia Ene Dinu, Laura Spătaru Negură, Teoria generală a dreptului. Caiet de 

seminar, Ed. C.H. Beck, București, 2014. 

 
Referinţe suplimentare: 

 
2. Mihail Dinu, Luiza-Cristina Gavrilescu, Eugen Huruba, Daniela Iancu, Codrin Macovei, Alin 

Speriusi-Vlad, Andreea Tabacu; Emilian Stănișor ( coord.), Admitere în magistratură și 
avocatură,Ghidul Candidatului, Editura Universul Juridic, București, 2018; 

3.  Irina Olivia Călinescu, Șerban Diaconescu, Luiza-Cristina Gavrilescu, George- Alexandru Ilie, 
Raluca -Ștefania Lazăr, Oana- Andreea Motica, Cristian Paziuc; Sevastian Cercel, Cornelia 
Munteanu ( coord.), Fise de drept civil. Partea Generală, Editura Universul Juridic, București, 
2018; 

4. Vasile Bîcu, Irina Olivia Calinescu,Sevastian Cercel, Serban Diaconescu, Luiza-Cristina 
Gavrilescu, George- Alexandru Ilie, Raluca -Ștefania Lazăr, Cornelia Munteanu, Lavinia Tec, Fișe 
de drept civil. Persoanele, Editura Universul Juridic, București, 2020; 

5. Mona-Maria Pivniceru, Gabriela Răducan, Bogdan Micu, Mădalina Dinu, Karoly Benke, Carolina 
Maria Niță, Alexandra Sinc, Radu Slăvoiu, Marius Voineag,Teste grilă pentru concursuri și 
examene. Licență, admitere în magistratură, promovare în funcții de execuție, admitere și 
definitivat în avocatură, Editura Hamangiu, București, 2017; 

6. . Kamelia Sîrbu, Daniela Moțiu, Nicoleta Miclăuș-Bădin, Ilie George-Alexandru, Florian Emese,  
Vladimir Diaconiță, coord. Moțiu Florin, Teste-grilă, minispețe pentru examenele de admitere în 
profesiile juridice. Drept civil, Editura  Universul Juridic, București, 2017; 

7. . Mălina Tebieș, Teste-grilă - pentru examenele de admitere în avocatura și magistratură, Editura 
Universul Juridic, București, 2017; 

8.  Iosif R. Urs, Teste grilă pentru examenele de an, licență și admitere în profesiile juridice, Editura 
Hamangiu, București, 2018; 

9.  Viorel Voineag, Teste grila pentru magistratură, avocatură și licență, Editura Juritest, București, 
2017; 

10. Constituția României 
11. Codul civil  
12. Codul penal 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cunoștințele dobândite la această disciplină fundamentală asigură integrarea în programele din domeniul 
juridic. Pentru a satisface așteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor 
reprezentativi, aceste cunoștințe trebuie consolidate prin coroborarea cu cele specifice ce vor fi 
dobândite pe parcursul studierii disciplinelor din diferite  ramuri ale dreptului 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.4 Curs 
Operarea adecvată cu cu noțiunile 
însușite și aplicarea regulilor 
adecvate situațiilor de caz indicate 

Examen oral 50 % 



 
 

 
 

 
 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
18.09.2022 Lect. univ. dr. Luiza-Cristina  

Gavrilescu 
Drd. Ana Maria Goldan  
Drd. Tudor  Rusu 
 

  
 

 

Data avizării în departament Director de departament 

23.09.2022 Conf. Univ. dr. Carmen MOLDOVAN 
 

10.5 Seminar/ 
Laborator 

Participarea la dezbateri 
Analiza situațiilor de caz propuse 
Elaborarea unor lucrări aplicative  
Susținerea unor teste de verificare 

- Susținera  unui test 
parțial din materia 
parcursă   
-Soluționarea unor fișe 
de lucru   
 

25 % 
25 % 

10.6 Standard minim de performanţă 

Promovarea examenului implică demonstrarea faptului că studentul a asimilat conceptele fundamentale ale 
dreptului și a înțeles mecanismul de operare a instituțiiilor juridice, ceea ce implică  utilizarea  
corespunzătoare a acestora  pentru   soluționarea problemelor practice propuse.  


