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Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Lucrul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

U.02.A.0.16 150 30 30  90 5 Română/ 

rusă/engleză 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

Cunoaşterea conceptelor, 

teoriilor, paradigmelor şi 

metodologiei din domeniul 

juridic;. 

- a defini conceptele de bază specific domeniului 

(instituție politică, autoritate publică, instituții de 

drept); 

- a distinge noţiunile legale şi doctrinare fundamentate 

în contextul realizării cercetărilor în domeniul 

funcționalității instituțiilor politice; 

- a relata despre evoluţia instituţiilor politice în diferite 

etape istorice de dezvoltare a societăţii şi în diferite 

sisteme de drept; 

- a face generalizări referitoare la diferite fenomene şi  

instituţii politice; 

- a stabili locul şi rolul instituțiilor politice în contextul 

funcționalității statului; 

- a argumenta esenţa unor fenomene sau instituţii 

politice, exprimând opinii asupra necesității sau 

oportunității acestora. 

Aplicarea legislaţiei Republicii 
Moldova, a altor instrumente 
juridice europene şi 
internaţionale 

- a determina actele normative naţionale, europene/ 

internaţionale aplicabile funcționalității politice din 

Republica Moldova, stabilind asemănări, deosebiri, 

sau perspective de îmbunătățire; 

- a identifica normele juridice aplicabile; 

- a interpeta corect norma juridică aplicabilă; 

- a raporta norma juridică aplicabilă la situaţia concretă; 

- a stabil coraportul dintre norma juridică naţională şi 

cea europenă/internaţională; 

- a formula propuneri de compatibilizare a prevederilor 

normelor autohtone cu prevederile legislaţiei 

europene/ internaţionale; 

Îndeplinirea la termen, 

riguroasă şi responsabilă, în 

condiţii de eficienţă şi 

eficacitate, a sarcinilor 

profesionale, cu respectarea 

principiilor eticii juridice 

- a planifica etapele de efectuare a activităţilor de 

învățare și de realizare a sarcinilor de lucru individual sau în 

grup; 

- a respecta termenele limită stabilite pentru efectuarea 

sarcinilor; 

- a aplica normele deontologice în realizarea 

activităţilor de învățare și de lucru individual sau în grup; 

- a îndeplini sarcinile cu responsabilitate şi eficacitate 

maximă. 

Conținutul 

disciplinei 

1. Organizarea de stat 

2. Principiile constituționale cu privire la organizarea și exercitarea puterii în stat  

3. Rolul partidelor politice în exercitarea puterii de stat    

4. Sistemul electoral în Republica Moldova  

5. Categorii de instituții politice și rolul acestora în organizarea și funcționarea statului  

6. Parlamentul – organul reprezentativ al poporului   

7. Mandatul parlamentar și formele de protecție a acestuia  



 

8. Funcțiile și organizarea parlamentului republicii moldova  

9. Instituţia şefului statului. Atribuţiile Preşedintelui Republicii Moldova  

10. Guvernul Republicii MoldovaSituaţiile financiare ale entităţilor economice 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 lucrări de control – probe scrise;  

Elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual,  

aprecierea în rezultatul participării la seminare  

Evaluarea finală - examen scris, care include 2 subiecte din cadrul cursului studiat. Fiecare subiect 

al testului cuprinde sarcini de: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 

Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 

 evaluare curentă, inclusiv produsul lucrului individual – 60%; 

 evaluare finală – 40% 

 

Lucrul 

individual 
Îndeplinirea sarcinilor individuale stabilite de profesor conform listei anexate în curricula 

disciplinei. 
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