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 FIŞA DISCIPLINEI 

în conformitate cu planul de învățământ valabil pentru anul 2017-2018 
 
 
 
 

1. Date despre program 
 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2. Facultatea Studii Europene 

1.3. Departamentul Studii Europene şi Guvernanţă 

1.4. Domeniul de studii Științe administrative 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii/ Calificarea Administrație europeană/Licențiat în științe 
administrative 

  
 

2. Date despre disciplină 
 

2.1. Denumirea disciplinei Teoria generală a dreptului 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Lazăr Carmen-Nora 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. Lazăr Carmen-Nora 

2.4. Anul de studiu  I 2.5. Semestrul  1 
2.6. Tipul de 
evaluare 

E 
2.7. Regimul  
disciplinei 

OB 

   
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

3.1. Nr. de ore pe 
săptămână 

4 Din care 3.2. 
curs 

 2 Din care 3.3. seminar/ laborator 2 

3.4. Total ore din planul de 
învăţământ 

56 Din care 3.5. 
curs 

28 Din care 3.6. seminar/ laborator 28 

Distribuţia fondului de timp                           ore convenționale 25 x 5 = 125 Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  20 

Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  17 

Tutoriat  - 

Examinări  2 

Facultatea de Studii Europene 

Str. Em. de Martonne nr. 1, Cluj-Napoca, 400090-RO 

Tel.: 0264-593770, Fax: 0264-590251 

Email: euro@euro.ubbcluj.ro 
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Alte activităţi - 

3.7. Total ore studiu individual 67 

3.8. Total ore pe semestru 192 

3.9. Numărul de credite 5 

 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1. de curriculum  - 

4.2. de competenţe  - 
 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a cursului  - 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului  Prezență în procentul prevăzut de 
Regulamentul facultății 

 
 

6. Competenţele specifice acumulate 
 

C
o
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e

n
ţe

 

p
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o
n

al
e

 
 

 Dobândirea cunoştinţelor de teoria generală a dreptului, înţelegerea noţiunilor 
specifice şi aplicarea lor la cazuri concrete 

C
o

m
p

et
e

n
ţe

 

Tr
an

sv
e

rs
al

e
 

 

 Învăţarea muncii în echipă 

 Spirit de iniţiativă 

 Însuşirea şi practicarea principiilor şi valorilor eticii profesiilor juridice 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

  
7.1 Obiectivul general al disciplinei 

 Dobândirea cunoştinţelor de teoria generală a 
dreptului, înţelegerea noţiunilor specifice şi 
aplicarea lor la cazuri concrete 

 
7.2 Obiective specifice 
 

 Dobândirea de cunoştinţe despre locul 
normelor juridice în sfera normelor sociale, 
despre definiţia şi trăsăturile normei juridice, 
despre acţiunea normelor juridice în timp, în 
spaţiu şi asupra persoanelor, despre clasificările 
normelor juridice, despre izvoarele formale ale 
dreptului, despre raportul juridic, despre 
sistemul dreptului, despre etapele elaborării şi 
aplicării dreptului, despre relaţia dintre stat şi 
drept, despre interpretarea normelor juridice, 
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despre răspunderea juridică 

 
 

8. Conţinuturi 
 

8.1 Curs 
 

Metode de predare Observaţii 

Introducere expunere  

Dreptul în sistemul 
reglementărilor sociale 

expunere  

Norma juridică, definiţie, 
trăsături, structură, clasificare 

expunere  

Acţiunea normei juridice în 
timp, în spaţiu şi asupra 
persoanelor 

expunere  

Izvoarele formale ale dreptului. 
Ierarhia dreptului românesc 

expunere  

Raportul juridic, noţiune, 
trăsături, faptele care dau 
naştere, modifică sau sting 
raporturi juridice 

expunere  

Raportul juridic, elementele 
componente 

expunere  

Sistemul dreptului, concept, 
componente, diviziuni generale 

expunere  

Sistemul dreptului, ramurile 
dreptului contemporan 
românesc 

expunere  

Elaborarea dreptului. Structura 
actelor normative 

expunere  

Realizarea/aplicarea dreptului   

Interpretarea normelor juridice, 

definiţie, metodologie, principii, 

metode de interpretare 

expunere  

Statul şi dreptul expunere  

Răspunderea juridică expunere  

Bibliografie: 
1. N.Popa –  Teoria generalã a dreptului, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002 
2. D.Mazilu – Tratat de teoria generalã a dreptului, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2004 
3. I.Corbeanu - Teoria generalã a dreptului, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002 
4. L.Barac – Elemente de teoria dreptului, Ed. All Beck, Bucureşti, 2001 
5. R.P.Vonica – Introducere generală în drept, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000 

8.2 Seminar/laborator 
 

Metode de predare Observaţii 

Introducere prezentare de referate şi 
dezbateri 

aceleaşi observaţii ca la curs 

Dreptul în sistemul 
reglementărilor sociale 

prezentare de referate şi 
dezbateri 

 

Norma juridică, definiţie, 
trăsături, structură, clasificare 

prezentare de referate şi 
dezbateri 

 

Acţiunea normei juridice în prezentare de referate şi  
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timp, în spaţiu şi asupra 
persoanelor 

dezbateri 

Izvoarele formale ale dreptului. 
Ierarhia dreptului românesc 

prezentare de referate şi 
dezbateri 

 

Raportul juridic, noţiune, 
trăsături, faptele care dau 
naştere, modifică sau sting 
raporturi juridice 

prezentare de referate şi 
dezbateri 

 

Raportul juridic, elementele 

componente 

prezentare de referate şi 
dezbateri 

 

Sistemul dreptului, concept, 
componente, diviziuni generale 

prezentare de referate şi 
dezbateri 

 

Sistemul dreptului, ramurile 
dreptului contemporan 
românesc 

prezentare de referate şi 
dezbateri 

 

Elaborarea dreptului. Structura 
actelor normative 

prezentare de referate şi 
dezbateri 

 

Realizarea/aplicarea dreptului prezentare de referate şi 
dezbateri 

 

Interpretarea normelor juridice, 
definiţie, metodologie, principii, 
metode de interpretare 

prezentare de referate şi 
dezbateri 

 

Statul și dreptul prezentare de referate şi 
dezbateri 

 

Răspunderea juridică prezentare de referate şi 
dezbateri 

 

Bibliografie: 
1. N.Popa –  Teoria generalã a dreptului, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002 
2. D.Mazilu – Tratat de teoria generalã a dreptului, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2004 
3. I.Corbeanu - Teoria generalã a dreptului, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002 
4. L.Barac – Elemente de teoria dreptului, Ed. All Beck, Bucureşti, 2001 
5. R.P.Vonica – Introducere generală în drept, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000 

 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 Studenţii vor dobândi cunoştinţele necesare înţelegerii celorlalte discipline juridice. Ei vor 
putea fi utili în acele funcţii din instituţiile româneşti şi cele ale Uniunii care necesită 
cunoştinţe juridice generale 

 
 

10. Evaluare 
 

Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 
evaluare 

10.3. Pondere  
din nota finală 

10.4. Curs Cunoașterea conținuturilor predate Examen scris 100% 

10.5. Seminar/ 
laborator 

Cunoașterea conținuturilor predate Prezentare de 
referat 

1 punct/referat 
adăugat la nota de 

la examen 

10.6. Standard minim de performanţă  

 Obţinerea notei 5 (cinci) la examenul scris 

 Obţinerea notei 5 (cinci) la nota finală 
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Data completării:  Semnătura titularului de curs:   Semnătura titularului de seminar:  
 
.......................... ..................................................  ....................................................... 
 
 
Data avizării în departament:   Semnătura directorului  de departament: 
.................................................   ................................................................... 
 


