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Conținutul succint al cursului:
Apariţia istorică a statului şi dreptului. Condiţiile şi premisele.
Conceptul de stat. Noţiunea, esenţa şi elementele (atributele) statului; Teoriile politico-filosofice şi juridice privind
originea şi esenţa statului şi dreptului; Forma de stat; Conceptul statului de drept.
Noţiunea, originea şi esenţa dreptului: Principiile şi funcţiile dreptului; Norma juridică şi trăsăturile ei esenţiale;
Clasificarea normelor juridice; Acţiunea normelor juridice în timp, în spaţiu şi asupra persoanelor.
Raportul juridic: Structura, trăsăturile fundamentale şi premisele pentru apariţie.
Sistemul dreptului: Conceptul sistemului de drept; Diviziunile generale ale dreptului; Caracteristica unor ramuri de drept
în Republica Moldova.
Realizarea dreptului: Conceptul şi importanţa realizării dreptului; Formele de realizare a dreptului; Aplicarea dreptului –
formă specială de realizare a dreptului ; Actul de aplicare a dreptului; Lacunele în drept; Aplicarea dreptului prin
analogie; Aplicarea dreptului Uniunii Europene în statele membre.
Conştiinţa şi cultura juridică : Conceptul şi trăsăturile esenţiale ale conştiinţei juridice; Elementele de structură ale
conștiinței juridice ; Funcțiile conștiinței juridice; Cultura juridică – conceptul, funcțiile, diviziunile.
Legalitatea, ordinea de drept, disciplina de stat : Conceptul legalităţii și cerințele ei; Disciplina de stat; Ordinea de
drept – parte constitutivă a ordinii sociale.
Răspunderea juridică: Conceptul răspunderii juridice; Principiile răspunderii juridice; Felurile răspunderii juridice;
Condiţiile răspunderii juridice; Circumstanțele care exclud răspunderea juridică.
Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: cunoaşte şi
reproduce cadrul de noţiuni şi concepte fundamentale privind statul și dreptul; cunoaște diverse perspective ale
demersului teoretico-juridic al sistemului știinţelor juridice, parte componentă a ştiinţelor sociale; identifice şi să descrie
origini ale statului şi dreptului, teoria generală, teoria specială, teoria particulară de apariţie a statului şi dreptului; posedă
cunoştinţe despre metodologia şi metodele de cercetare ştiinţifică a organizării și funcționării statului; aplică multiple
perspective ale teoriei statului și dreptului în raport cu persoana, grupul şi comunitatea; analizează critic teoriile de drept
în raport cu organizarea contemporană a statului și separării puterilor de stat; cercetează normele de drept în raport cu
activitatea profesională imaginea asistentului social contemporan, caracterizat de profesionalism în activitatea de
identificare/sesizare /intervenţie, autenticitate, toleranţă socială, spirit creativ şi inovativ, responsabilitate personală,
deschidere spre schimbare, autonomie a deciziilor, respectarea confidențialității ; împărtășește atitudini pozitive faţă de
valorile general-umane, multiculturale, etico-profesionale şi le va aplica în relaţiile cu ambianţa socială şi în cadrul
profesiei în coroborare cu evoluția sistemului juridic în stat;
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