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BAZELE STATULUI ȘI DREPTULUI 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Electronică și Telecomunicații 

Catedra/departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0714.4 Electronică aplicată;  
525.2 Sisteme optoelectronice;  
523.8 Inginerie și mamagment în telecomunicații;  
525.3 Teleradio Comunicații 
0714.3 Comunicații radio și televiziune 
0714.8 Securitatea sistemelor electronice și telecomunicații 

Titularul activităţilor de curs Ina Bostan,conf. univ., dr. 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

 
III (învăţământ cu frecvenţă 
redusă) 

 
5 E 

 
 

U - initate de 
curs de 

orientare 
socio -

umanistică 

O – unitate de 
curs la alegere  

2 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 

Proiect de 
an/lucrare 

de 
verificare 

Studiul materialului 
teoretic 

Pregătire aplicaţii 

60 8 4 - 42 6 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ  

Conform competenţelor Capacităţii de analiză, sinteză şi de utilizare adecvată a ansamblului 
integrat, coerent, dinamic şi deschis de cunoştinţe şi abilităţi în vederea 
aplicării lor asupra diferitor raporturi juridice. Capacitatea de a susţine 
public un discurs coerent, logic şi retoric. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs  Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Pentru cursul interactiv, dezbatere, problematizare – tablă interactivă. Nu vor 
fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în timpul cursului. 

Laborator/seminar  

 

 

5. Competenţe specifice acumulate 
 
 

http://www.utm.md/
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Competenţe 
transversale 

Definirea activităților pe etape si repartizarea acestora subordonaților cu explicarea 
completă a îndatoririlor, în funcție de nivelurile ierarhice, asigurând schimbul eficient de 
informații și comunicarea interumană. 

 
 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea de către studenţi a limbajului juridic general, a 
cunoştinţelor referitoare la stat și drept, în generalitatea şi esenţialitatea lor; 
dobândirea capacităţii de explicare şi interpretare a conceptelor, principiilor şi 
legităţilor fundamentale ale fenomenului juridic, care va constitui fundamentul 
pregătirii studenților şi va facilita  rezolvarea de către ei a unor probleme specifice 
domeniului. 

Obiectivele specifice - Înţelegerea conceptelor dreptului la nivel de aplicare; 
- Identificarea principalelor ramuri ale dreptului din sistemul de drept al R. Moldova; 
- Analiza  instituțiilor de bază ale fiecărei ramuri de drept; 
- Identificarea elementelor de asemănare și deosebire dintre ramurile dreptului; 
- Identificarea rolului și importanței fiecărei ramuri de drept; 
- Identificarea tipurilor de atitudini faţă de obligativitatea respectării normelor 

juridice; 
- Înţelegerea conceptului de răspunderea juridică, cu identificarea rolului său în 

prevenția generală și specială; 
- Înterpretarea  conceptelor studiate și folosirea lor corectă pentru rezolvarea unor 

litigii apărute în practică; 
- Folosirea  cunoştinţelor teoretice  în procesul de formare continuă etc. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu 

frecvenţă 

învăţământ cu 

frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor/seminarelor (pentru f/r) 

T 1. Dispoziţii generale privind originea şi esenţa statului.  1 0,5 

T 2. Dispoziţii generale privind originea şi esenţa dreptului.  1 0,5 

T 3. Noţiuni generale cu privire la dreptul constituţional.  0,5 0,25 

T 4. Noțiuni generale privind ramura dreptului administrativ.  0,5 0,25 

T 5. Noţiuni generale cu privire la dreptul penal.  0,5 0,25 

T 6. Noțiuni generale privind ramura dreptului vamal.  0,5 0,25 

T 7. Noţiuni generale cu privire la dreptul civil.  1 0,5 

T 8. Noţiuni  generale cu privire la dreptul muncii.  0,5 0,25 

T 9. Noţiuni generale cu privire la dreptul familiei.  0,5 0,25 

T 10. Noţiuni  generale cu privire la dreptul afacerilor.  1 0,5 

T 11. Noţiuni generale cu privire la dreptul procesual civil.  0,5 0,25 
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T 12. Legislaţia de bază în domeniul telecomunicațiilor.  0,5 0,25 

Total prelegeri 

 8 4 

 

 

 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Ina Bostan, Ursu Viorica, Pisarenco Olga, Chiriac Natalia. Bazele statului și dreptului, Suport 
de curs. Chișinău 2017; 

2. Dan Ciobanu. Introducere în studiul dreptului. Editura Hyperion XXI, Bucureşti 1992. 
3. Ion Pîrău.  Bazele statului și dreptului. Chișinău 2006. 
4. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 // Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 18 august 1994, Nr.1; 
 

Suplimentare 5. Codului familiei al Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova Nr.1316 – XIV din 26 
octombrie 2000 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 26 aprilie 2001, nr. 47-48, 
Chișinău, 2001;  

6. Codul civil al Republici Moldova № 1107-XV din 06.06.2002, MO № 82-86/661 din 
22.06.2002. 

7. Codul de procedură civilă al Republici Moldova № 225-XV din 30.05.2003, MO № 111-115 
din 12.06.2003. 
 

 

9. Evaluare 

 

 

Periodică 
Curentă Studiu individual Proiect/teză Examen 

EP 1 EP 2 

15 % 15% 15% 15% - 40% 

Standard minim de performanţă 

 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminarii;  Obţinerea notei minime de „5” la fiecare evaluare periodică; 

Activitate susţinută în timpul semestrului și îndeplinirea sarcinilor individuale; Exprimare clară și concisă a 

limbajului juridic general. 


