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FISA DISCIPLINEI 
 

Denumirea disciplinei CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
Codul 
disciplinei 

 
D.D.4.7.16.  
 

Anul de studiu IV Semestrul* VII Tipul de evaluare finală (E / V / C) C 

Categoria formativă a disciplinei  

DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă 
DS 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Op Numărul de credite 3 

Total ore din planul de învăţământ 24 Total ore studiu individual 22 Total ore pe semestru 46 

Titularul disciplinei  Conf. dr. Alexandru-Sorin Ciobanu 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fişă pentru fiecare semestru 

  

Facultatea DREPT 

 
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 
planul de invatamant 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  

14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână) 

Departamentul DREPT PUBLIC 

Domeniul fundamental de 
ştiinţă, artă, cultură 

ŞTIINŢE JURIDICE 

Domeniul pentru studii 
universitare de licenţă 

DREPT 
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Direcţia de studii ------ 
 
 24 24 - - - 

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  

  

 
Discipline  
anterioare 

Obligatorii 
(condiţionate) 

 

-------------- 

 

Recomandate 

 

DREPT ADMINISTRATIV I ŞI II, DREPT CONSTITUŢIONAL, TEORIA 
GENERALĂ A DREPTULUI, ISTORIA STATULUI ŞI DREPTULUI ROMÂNESC, 

DREPT PROCESUAL CIVIL. 

 

 
 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 

(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 4  8. Pregătire prezentări orale -- 

2. Studiu dupa manual, suport de curs 4  9. Pregatire examinare finală 10 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 2  10. Consultaţii 2 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă --  11. Documentare pe teren --- 

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

---  12. Documentare pe INTERNET -- 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. --  13. Alte activităţi … --- 

7. Pregatire lucrări de control --  14. Alte activităţi … --- 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 22 
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Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de licenţă şi fişa specializării) 

Competenţe specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice 

disciplinei) 

 Cunoaşterea şi înţelegerea  rolului contenciosului administrativ ca instituţie fundamentală a 
statului de drept, ca mijloc de protejare a cetăţenilor împotriva abuzurilor comise de 
autorităţile publice ;  

 Inţelegerea corelaţiei dintre dreptul material şi dreptul procesual în domeniul contenciosului 
administrativ ; 

 Insuşirea şi utilizarea corespunzătoare a conceptelor specifice contenciosului administrativ, 
ca instituţie a dreptului administrativ. 

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi 

a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

  înţelegerea şi însuşirea etapelor specifice unui litigiu de contencios administrativ ; 

 înţelegerea rolului fiecărei părţi dintr-un litigiu de contencios administrativ, a normelor de 
competenţă materială şi teritorială ; 

 înţelegerea, interrpetarea şi aplicarea normelor referitoare la procedura litigiilor de 
contencios administrativ. 

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice 

specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 

 identificarea normelor de procedură generală în raport de aspectele procedurale specifice 
litigiilor de contencios administrativ ; 

 dobândirea capacităţii de a utiliza în practică cunoştinţele teoretice privind contenciosul 
administrativ ; 

 dobândirea capacităţii de soluţionare a unui litigiu de contencios administrativ în toate 
fazele şi gradele de jurisdicţie. 

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de domeniul ştiinţific / 

cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem 

de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima şi creativa a propriului potenţial în 
activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor 

ştiinţifice / angajarea  în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi 

similare / participarea la propria dezvoltare profesională) 

 înţelegerea necesităţii de a dezvolta rolul contenciosului administrativ, ca instrument de 
întărire a statului de drept ; 

 respectarea regulilor de deontologie profesională a celor implicaţi în înfăptuirea 
administraţiei publice şi în soluţionarea litigiilor dintre administraţie şi cei administraţi ; 

 întărirea constituţionalităţii şi legalităţii în activitatea autorităţilor publice şi a cetăţenilor. 
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Programa  
analitică 

 

TEMA 1: Controlul exercitat asupra administraţiei publice: noţiunea, rolul şi funcţiile 
controlului; fundamentarea şi clasificarea formelor controlului; analiza fiecărei forme de 
control: control administrativ, control politic, controlul exercitat prin autorităţi autonome, 
controlul jurisdicţional, controlul exercitat de societatea civilă.  

TEMA 2: Noţiunea de „contencios administrativ”: semnificaţie; evoluţia reglementărilor 
cu privire la contenciosul administrativ român; fundamente constituţionale în materia 
contenciosului administrativ.  

TEMA 3: Jurisdicţiile administrative: semnificaţie; evoluţie reglementărilor; dispoziţii 
actuale constituţionale şi legale; analiza celor mai relevante proceduri jurisdicţionale 
aplicabile în prezent; delimitarea jurisdicţiei administrative de procedurile administrative 
prealabile 

TEMA 4: Condiţiile acţiunii directe în contencios administrativ (partea 1): delimitarea 
sferei condiţiilor; fenomenul de constituţionalizare în materia contenciosului administrativ; 
analiza reglementărilor precedente. 

TEMA 5: Condiţiile acţiunii directe în contencios administrativ (partea a 2-a): condiţia 
ca actul atacat să fie act administrativ; condiţia ca actul să vatăme un drept sau un interes 
legitim;  

TEMA 6: Condiţiile acţiunii directe în contencios administrativ (partea a 3-a): condiţia 
ca actul să emane de la o autoritate publică; condiţia îndeplinirii procedurii administrative 
prealabile. 

TEMA 7:  Termenul de introducere a acţiunii în contencios administrativ condiţia 
termenului: reglementări legale, interpretare, semnificaţie. 

TEMA 8: Actele administrative exceptate de la controlul în contencios administrativ: 
delimitarea sferei, mutaţiile produse în materie prin Legea de revizuire şi prin noile 
dispoziţii legale înmatrie, analiza regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de acte 
exceptate. 

TEMA 9: Procedura în materia contenciosului administrativ (partea 1): particularităţile 
procedurii; aspecte relevante din jurisprudenţa CEDO şi a Curţii de Justiţie de la 
Luxemburg; procedura în fond; procedura în recurs; căi extraordinare de atac; controlul 
exercitat pe cale de excepţie; executarea hotărârilor pronunţate în contencios 
administrativ. 

TEMA 10: Regimul acţiunilor având ca obiect contracte administrative: elemente 
specifice; instanţa competentă; termene; procedura de conciliere; obiectul acţiunii; 
timbrare; soluţii posibile, 

TEMA 11: Regimul acţiunilor îndreptate împotriva ordonanţelor Guvernului: temeiul 
constituţional şi legal; analiza dispoziţiilor Legii nr. 554/2004; jurisprudenţa Curţii 
Constituţionale în materie. 

TEMA 12: Excepţia de nelegalitate: semnificaţia; evoluţia reglementărilor; sferă de 
cuprindere; procedura specifică. 
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Bibliografia 
 
- Antonie Iorgovan, Liliana Vişan, Alexandru-Sorin Ciobanu, Diana Iuliana Pasăre, 

Legea contenciosului administrative (cu modificările şi completările la zi) – Comentariu şi 

jurisprudenţă”, Universul Juridic, Bucureşti, 2008; 

- Alexandru-Sorin Ciobanu, Drept administrativ. Activitatea administraţiei publice. 

Domeniul public, Universul Juridic, Bucureşti, 2015; 

- Alexandru-Sorin Ciobanu, Ana-Maria Irina Ciobanu, Deciziile Curţii Constituţionale 

privind Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 (Anii 2004-2009), Universul 
Juridic, Bucureşti, 2010; 

- Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol.II, ediţia a 4-a, Editura All Beck, 
Bucureşti, 2005; 

- Antonie Iorgovan, Noua lege a contenciosului administrativ – Geneză, explicaţii şi 
jurisprudenţă, Ediţia a 2-a, Editura Kullusys, Bucureşti, 2006; 

- Dana Apostol Tofan, Drept administrativ,vol.II, ediţia 3, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 
2015; 

- Verginia Vedinaş, Drept administrativ, Ediţia a X-a, Universul Juridic, Bucureşti, 2017; 

- Dacian Cosmin Dragoş, Legea contenciosului administrativ. Comentarii şi explicaţii, 
Ediţia a 2-a, CH Beck, Bucureşti, 2009; 

- Paul Negulescu, Tratat de drept administrativ, vol.I, Ediţia a IV-a, Institutul de Arte Grafice 
E.Marvan, Bucureşti, 1934. 

- C.G. Rarincescu, Contenciosul administrativ român, ediţiunea a doua, Bucureşti, Editura 
„Universala” Alcalay&Co, 1936; 

- Gabriela Bogasiu, Legea contenciosului administrativ – comentată şi adnotată, cu 

legislaţie, jurisprudenţă şi doctrină, Ediţia a III-a, Universul Juridic, Bucureşti, 2015; 

- Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu (coordonatori), Constituţia României. 

Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008; 

LEGISLAŢIE ŞI JURISPRUDENŢĂ DE BAZĂ: 

- Constituţia României din 1991 revizuită şi republicată în 2003; 
- Constituţiile statului român din 1866, 1923, 1938, 1948, 1952, 1965; 
- Legea nr. 554/2004  privind contenciosul administrativ), cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Noul Cod de procedură civilă, republicat; 
- Legea nr. 167/1864 privind înfiinţarea unui Consiliu de Stat; Legea din 1 iulie 1905 pentru 
reorganizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Legea Curţii de Casaţie şi Justiţie din 25 
martie 2010, Legea de reorganizare a Curţii de Casaţie şi Justiţie din 17 februarie 1912; 
Legea pentru contenciosul administrativ din 23 decembrie 1925; Legea nr. 5/1930 pentru 
organizarea Comitetului Central şi Comitetelor locale de revizuire; Legea nr. 331/1939 de 
organizare a Curţilor Administrative; Legea nr. 1/1967 cu privire la judecarea de către 
tribunale a cererilor celor vătămaţi în drepturile lor prin acte administrative ilegale; Legea nr. 
29/1990 a contenciosului administrativ;  
- Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor; 
- Codul de procedură fiscală  - Legea nr. 207/2015; 
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicată; 
- Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor 
de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 
concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor; 
- Deciziile Curţii Constituţionale nr. 459/2014, 1039/2012, 302/2011, 1609/2010, 
797/2007, 660/2007, 65/2007, 647/2006, 189/2006;507/2004. 
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Lista materialelor 
didactice 
necesare 

 
 
 
 
 
 
Cursurile universitare indicate, suportul de curs, legislaţia specifică. 
 
 
 

 

 
 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

{Total=100%} 
 
 
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 

70% 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator --- 

 
- testarea periodică prin lucrări de control  --- 

- testarea continuă pe parcursul semestrului --- 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc 30% 

 
- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- 

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă 

şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}. 
  
- colocviu în grup (se va ţine cont şi de activitatea anterioară) 
 
 

Cerinţe minime pentru acordarea calificativului 
ADMIS 

 

 
- însuşirea minimă a materiei; 
- prestaţie satisfăcătoare în cadrul colocviului 

final; 
- cunoaşterea unei bibliografii relevante; 
- prezenţă la majoritatea cursurilor; 
- activitate minimă în timpul semestrului. 

 

 

 
 
 

Data completării: 25.09.2017     
 
 

Semnătura titularului: ____________________ 


