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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Filosofia dreptului are menirea de a oferi studenților cunoștințe de bază, dar și o viziune de ansamblu asupra 
perspectivei filosofice asupra dreptului. O mare parte dintre problemele pe care le regăsim în gândirea filosofico-
juridică, rămân a fi de importanţă şi în zilele noastre (ex. fundamentarea sistemului de guvernare în stat, stabilirea 
mecanismului de funcţionare a dreptului, fundamentarea din punct de vedere teoretic şi practic a regimului 
juridic, asigurarea ordinii sociale prin ordinea juridică, implicarea cetăţeanului în asigurarea binelui comun, etc.). 
Astfel, majoritatea problemelor ce formează obiectul de studiu al filosofiei dreptului, în esenţă, au un caracter 
etern şi fiecare generaţie de oameni încercă să le pună în discuţie, să le încadreze în anumite contexte ştiinţifice, 
să le utilizeze pentru a soluţiona probleme cotidiene cu care se confruntă. Pentru aceasta sunt necesare 
cunoștințele din doctrina juridică şi cea filosofică, care au un rol important în formarea orizontului critic al 
studentului și în abilitatea acestuia de a identifica soluții la probleme social politice și juridice.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 

- Cunoașterea, identificarea și  interpretarea conceptelor și teoriilor fundamentale ale filosofiei; 
- Dezvoltarea capacității de memorare, generalizare și analiză critică a informaţiei din domeniul filosofiei,  care  

permite viitorului specialist să își asume responsabilități și să se adapteze  operativ la modificările din societate; 
- Comunicarea logică, coerentă,  argumentată a informaţiei privind diverse tipuri de filosofie și stiluri de 

filosofare în limba de stat şi alte limbi, în  medii profesionale și alte medii social-economice; 
- Aplicarea tehnologiilor informaţionale şi a tehnicilor de management al informaţiei; 
- Proiectarea activităţii profesionale atât independent, cât și cu semenii în cadrul echipei, sau cu factori de 

decizie, într-un context naţional şi internațional. 
Competenţe specifice: 

- Cunoașterea de către studenţi a bazelor filosofice ale dreptului şi a primelor principii cere guvernează 
activitatea juridică;  

- Dezvoltarea capacităţii/abilităţii de aplicare a cunoştinţelor însuşite în practicarea dreptului;  
- Menţinerea unei gândiri critice, deschise în aprecierea realităţii juridice;  
- Capacitatea elaborării unor generalizări  asupra fenomenului juridic, prin analizei proceselor prin care trece 

societatea; 
- Definirea şi exprimarea specificității problemelor filosofice a dreptului; 
- Estimarea funcţiei formative a filosofiei dreptului în condiţiile democratizării societăţii; 
- Cunoașterea și aplicarea teoriilor filosofice în soluționarea problemelor cu caracter interdisciplinar. 

Finalităţi de studii  
Studentul la finele cursului va fi capabil: 

- să evalueze sistemul dreptului din punctul de vedere al filosofiei; 
- să interpreteze concepţii doctrinare; 
- să identifice trăsăturile caracteristice ale filosofiei dreptului în diferite perioade istorice; 
- să aprecieze validitatea diferitor doctrine filosofico-juridice; 
- să formuleze sinteze proprii despre esenţa filosofiei dreptului; 
- să aprecieze importanţa şi rolul filosofiei dreptului în valorificarea spirituală a realităţii; sociale în general şi a 

celei juridice în special; 
- să argumenteze continuitatea în problemelor în dezvoltarea filosofiei dreptului; 
- să aprecieze influenţa filosofiei dreptului asupra dezvoltării ştiinţelor juridice. 
- să identifice probleme de investigare în perimetrul doctrinar al dreptului; 
- să integreze cunoştinţele însuşite în practica socială; 



- să stabilească locul şi rolul filosofiei dreptului în dezvoltarea societății actuale; 
- să realizeze investigaţiilor ştiinţifice în domeniul filosofiei dreptului; 
- să determine caracterul universal valabil al concepţiilor, principiilor şi valorilor promovate de filosofia dreptul 

pe parcursul istoriei; 
- să determine modalităţile de adaptare a concepţiilor filosofico-juridice la realităţile existente; 
- să estimeze eficienţa fundamentului doctrinar în cadrul formării şi evoluţiei sistemului de drept al Republicii 

Moldova atât la etapa contemporană, cât şi în plan istoric şi comparat. 
Condiții prerechizit: Anul I şi II de studii. 
Teme de bază: Definirea şi specificul problematic al filosofiei dreptului. Fundamente metodologice ale filosofiei 
dreptului. Filosofia dreptului în antichitate. Concepţii filosofico-doctrinare asupra dreptului în Evul mediu şi 
perioada Renaşterii. Contribuţii ale modernităţii la fundamentarea concepţiilor filosofico-juridice despre stat şi 
drept. Perspective teoretico-filosofice contemporane de analiză a dreptului. Principalele curente filosofico-
juridice contemporane. Filosofia dreptului în România. Ontologie, epistemologie și axiologie juridică. 
Principalele concepte filosofico-juridice (stat, drept, justiţie, binele comun, egalitatea, demnitatea umană). 
Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, lecții asistate la calculator, proiecte; consultaţii. 

Strategii evaluare: 
Evaluare realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, participarea la discuţii, portofolii etc. 
Nota finală se constituie din: rezultatul evaluării finale (40%), evaluărilor curente (40 %),  evaluare calităţii 
lucrului individual al studentului (20%) pe parcursul semestrului, inclusiv portofoliul, participare la discuţii, 
prezentări, activitatea la seminare etc.. 
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