
 

 

Conţinutul cursului:  

Problemele identificării teoriei generale a dreptului în sistemul ştiinţelor juridice. Problemele cercetării 

ştiinţifice a fenomenului juridic. Problemele teoretico-metodologice în tipologizarea sistemelor de drept. 
Conceptul dreptului ca categorie juridică fundamentală. Conceptul statului şi aspectul pluridimensional în 

definirea lui. Probleme metodologice în studierea formei statului. Statul, dreptul şi democraţia. Corelaţia 

stat-drept. Statul în cadrul sistemului politic al societăţii. Personalitatea, societatea civilă şi statul de drept. 
Conceptul şi sistemul normelor sociale. Reglementarea normativă a relaţiilor sociale. Funcţiile şi 

principiile dreptului. Problemele teoriei generale a izvoarelor dreptului. Norma juridică: probleme 

metodologice. Teoria raportului juridic. Teoria activităţii normative a statului (elaborarea dreptului). 
Conceptul legalităţii şi ordinii de drept: probleme de consolidare. Conştiinţa, cultura şi educaţia juridică în 

statele postsocialiste. Conceptul realizării dreptului. Conceptul interpretării normelor juridice. Problemele 

metodologice ale răspunderii juridice. Nihilismul şi idealismul luridic: probleme conceptuale. Coliziile în 

drept. Teorii şi curente în istoria gîndirii juridice. 

 

Finalităţi de studiu:  

La finalizarea  acestui curs, studentul trebuie să recunoască principalele caractere ale noţiunii de stat şi 

putere de stat; să definească conceptele de societate, drept şi normă juridică; să descrie formele de 

realizare a dreptului, interpretarea dreptului, răspundere juridică; să înţeleagă dreptul ca ştiinţă şi ca 
fenomen social-istoric, precum şi conceptele specifice dreptului, să generalizeze prevederile relevante din 

domeniile fundamentale ale statului şi dreptului; să sistematizeze cunoştinţelor privind fenomenele 

juridico-statale şi prognozarea tendinţelor dezvoltării lor; să aplice în activitatea practică metodologia 
cercetării ştiinţifice a dreptului; să ilustreze mecanisme de exercitare a puterii statale bazate pe 

fundamente teoretico-juridice, să evalueze importanţa şi valoarea dreptului; să critice lacunele juridice 

referitoare la instituţiile şi ramurile de drept şi să propună recomandări pentru îmbunătăţirea activităţii 

aparatului de stat, perfecţionarea legislaţiei, practicii de aplicare şi interpretare a dreptului, să conceapă 
cercetări în domeniul teoriei, istoriei si filosofiei dreptului. 
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