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FISA DISCIPLINEI 
 

Denumirea disciplinei DREPT ADMINISTRATIV I 
Codul 
disciplinei 

   D.D.1.2.08 

Anul de studiu I Semestrul* II Tipul de evaluare finală (E / V / C) E 

Categoria formativă a disciplinei  

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

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Ob Numărul de credite 5 

Total ore din planul de învăţământ 70 Total ore studiu individual 58 Total ore pe semestru 128 

Titularul disciplinei 
Prof. univ. dr. DANA TOFAN, Prof. univ. dr. VERGINIA VEDINAŞ,  

Conf. univ. dr. ALEXANDRU-SORIN CIOBANU 

 
  

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 ------ 
 
 70 42 28 - - 

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

  

 
Discipline  
anterioare 

Obligatorii 
(condiţionate) 

 

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

 

Recomandate 

 

DREPT CONSTITUŢIONAL, TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI 

 

 
 

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 4 

2. Studiu după manual, suport de curs 10  9. Pregătire examinare finală 20 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 6  10. Consultaţii 2 

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

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

---  12. Documentare pe INTERNET 2 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 2  13. Alte activităţi … --- 

7. Pregătire lucrări de control 4  14. Alte activităţi … --- 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 58 
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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  

  înţelegerea corelaţiei dintre dreptul administrativ şi alte ramuri ale dreptului; 

 însuşirea conceptelor de bază cu care operează dreptul administrativ; 

  cunoaşterea aprofundată a principiilor de organizare şi funcţionare a administraţiei 

publice; statutul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.  

2. Explicare şi interpretare  

  înţelegerea şi interpretarea misiunilor administraţiei publice în statul de drept, a 

raporturilor dintre autorităţile care înfăptuiesc administraţia publică la nivel central şi 

local; 

  interpretarea şi aplicarea corectă a normelor şi principiilor de drept administrativ; 

 dobândirea capacităţii de actualizare permanentă a instituţiilor dreptului 

administrativ în raport cu modificările legislative extrem de dinamice şi diversificate. 

3. Instrumental – aplicative 

  înţelegerea raportului administraţie-guvernare, administraţie publică - administraţie 

privată; 

  corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică; 

  dobândirea capacităţii de elaborare, interpretare şi aplicare în practică a diferitelor 

categorii de acte ale administraţiei, de organizare a unor activităţi de natură 

administrativă. 

4. Atitudinale 

  înţelegerea rolului administraţiei publice şi a funcţionarilor publici în statul de drept; 

  înţelegerea şi aplicarea în plan teoretic şi practic a priorităţii interesului public în 

raport cu cel personal, individual, identificarea modalităţilor de satisfacere a 

necesităţilor sociale de interes public; 

 înţelegerea necesităţii reformării administraţiei publice româneşti, a adaptării ei la 

sistemul de organizare şi funcţionare a administraţiilor din celelalte state membre ale 

Uniunii Europene; 

  promovarea regulilor de deontologie profesională care trebuie să caracterizeze 

activitatea în administraţia publică. 
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Tabla de materii 

1. Noţiuni fundamentale pentru dreptul administrativ. Relaţia guvernare–administraţie 

publică. Rolul executivului în dreptul public contemporan – 3 ore 

2.  Noţiunile de autoritate publică şi administraţie publică potrivit Constituţiei. Identificarea 

sferei administraţiei publice. Obiectul, definiţia şi trăsăturile dreptului administrativ – 3 ore 

3. Izvoarele dreptului administrativ. Normele şi raporturile de drept administrativ – 3 ore 

4. Despre codificarea dreptului administrativ şi a procedurii administrative. Sinteză a 

evoluţiei doctrinei administrative româneşti. Loc şi rol în mişcarea de idei contemporană – 3 

ore 

5. Teoria generală a organizării administraţiei publice. Preşedintele României: rolul, 

alegerea şi durata mandatului –3 ore 

6. Preşedintele României: atribuţiile sale în raporturile cu autoritatea legiuitoare; atribuţiile 

sale în cadrul puterii executive şi în raporturile cu justiţia şi Curtea Constituţională – 3 ore 

7. Preşedintele României: acte şi răspundere. Guvernul României: evoluţia instituţiei, rolul 

şi structura – 3 ore 

8. Guvernul României: regimul învestiturii, durata mandatului şi statutul membrilor; Prim-

ministrul, organizare şi funcţionare – 3 ore  

9. Actele Guvernului. Delegarea legislativă. Controlul parlamentar şi răspunderea 

Guvernului şi a miniştrilor – 3 ore 

10. Administraţia centrală de specialitate. Administraţia publică locală: evoluţia legislaţiei în 

domeniu. Principiile organizării administraţiei publice locale – 3 ore 

11. Constituirea, competenţa şi funcţionarea consiliului local. Actele şi răspunderea 

consiliului local –3 ore 

12. Primarul, viceprimarul şi administratorul public, secretarul unităţii administrativ-

teritoriale. Consiliul judeţean, preşedintele consiliului judeţean, prefectul şi subprefectul– 3 

ore 

13. Evoluţia legislaţiei şi a doctrinei privitoare la funcţia publică. Constituţionalitatea şi 

legalitatea funcţiei publice. Definirea, numirea şi avansarea funcţionarilor publici – 3 ore 

14. Drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici . Răspunderea funcţionarilor publici – 3 ore 
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Bibliografia 

 
- Dana APOSTOL TOFAN, Drept administrativ, vol.I, Ediţia 3, Ed.C.H.Beck, 

Bucureşti, 2014; 

- Verginia VEDINAŞ, Drept administrativ, ediţia a X-a revăzută şi actualizată, Ed. 

Universul Juridic, Bucureşti, 2017; 

- Alexandru-Sorin CIOBANU, Drept administrativ. Culegere de speţe – Partea I, Ed. 

Universul Juridic, Bucureşti, 2015; 

- Florin COMAN KUND, Alexandru-Sorin CIOBANU, Sinteze teoretice şi exerciţii 

practice pentru activitatea de seminar, Ediţia a III-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 

2009; 

- Antonie IORGOVAN - Tratat de drept administrativ, vol.I, Ediţia 4, Ed. All Beck, 

Bucureşti, 2005; 

- Florin COMAN KUND, Liviu COMAN KUND,  Drept administrativ. Sinteze teoretice 

şi exerciţii practice, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013; 

 - Ioan MURARU, Simina Elena TĂNĂSESCU (coordonatori) - Constituţia României. 

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

LEGISLAŢIE MINIMALĂ 

- Constituţia României din 1991 revizuită şi republicată în 2003 (Monitorul Oficial 

nr.767 din 31.10.2003); 

- Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a 

ministerelor (Monitorul Oficial nr.164/2001) cu modificările/completările ulterioare; 

- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, (Monitorul 

Oficial nr.123/2007) cu modificările/completările ulterioare;; 

- Legea nr.340/2004 privind instituţia prefectului, republicată, (Monitorul Oficial nr. 

225/2008) cu modificările/completările ulterioare; 

- Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali (Monitorul Oficial nr.912/2004) cu 

modificările/completările ulterioare; 

- Legea nr. 195/2006 – Legea-cadru a descentralizării (Monitorul Oficial nr. 453 

/2006) cu modificările/completările ulterioare; 

- Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor  publici, republicată, (Monitorul 

Oficial nr. 365/2007), cu modificările/completările ulterioare; 

- Legea nr. 554/2004  privind contenciosul administrativ (Monitorul Oficial nr. 

1154/2004) cu modificările/completările ulterioare; 

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, (Monitorul Oficial nr.260/2010) cu modificările/completările 

ulterioare. 
 

Lista 
materialelor 
didactice 
necesare 

  
 
 

Prelegerea (cursul) de amfiteatru, suportul de curs, culegeri de decizii/speţe. 
 

 
 

 
 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

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

Seria I: 90% 

Seria a II-a: 100% 

(se poate acorda 1 punct în plus 

pentru activitatea de la seminar) 

Seria a III-a: 

cca.70%-100% 

(la nota aferentă examinării finale 

se poate adăuga o bonificaţie de 

maximum 2 puncte pentru 

activitatea la seminar) 

 
 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator --- 

 
- testarea periodică prin lucrări de control  

La seria I: 5% 

La seria a III-a: maximum 2 puncte 

bonificaţie   

- testarea continuă pe parcursul semestrului 
La seria I: 5% 

La seria a III-a: maximum 2 puncte 

bonificaţie   
 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte 

etc. 

 

La seria a III-a: maximum 2 puncte 

bonificaţie   
 
- 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.}. 
Învăţământ cu frecvenţă (ÎF): 

- Seria  I: lucrare scrisă conţinând 6 subiecte din cuprinsul materiei, fiecare notat cu câte un 
punct şi jumătate. 
- Seria a II-a: lucrare scrisă conţinând subiecte de sinteză şi/sau grile/speţe; 
- Seria a III-a: examen oral (mai multe bilete) 

Învăţământ la distanţă (ID): lucrare scrisă conţinând 6 subiecte din cuprinsul materiei, fiecare notat 

cu câte un punct şi jumătate. 

Cerinţe minime pentru nota 5  
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10  
(sau cum se acordă nota 10) 

Seria 1 şi seriile de la ID: 

- însuşirea minimă a materiei; 

- lucrarea să conţină răspunsul corect la 

minim 3 subiecte 

- activitate minimă în timpul semestrului. 

Seria a 2-a: 

- însuşirea minimă a materiei; 

- lucrarea să întrunească minim 4,50 puncte, 

conform baremului anunţat; 

Seria a 3-a: 

- minim 8 prezenţe la seminar; 

- însuşirea minimală a materiei; 

- rezolvarea minimală a fiecărui subiect 

propus în cadrul examenului oral. 

Seriile 1-2 şi seriile de la ID: 

- Lucrarea să conţină răspunsul corect la 

toate subiectele; activitate susţinută în 

timpul semestrului. 

 

Seria a 3-a: 

- Minim 8 prezenţe la seminar; 

- Răspunsuri corecte şi complete la toate 

întrebările; prezenţă activă în timpul 

semestrului. 
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               Data completării: 01.10. 2017         

 
 

     Semnătura titularilor :  
 

Prof. univ. dr. DANA TOFAN 
 

 

                                                                                                            

                                                                Prof. univ. dr. VERGINIA VEDINAŞ 

 

 

 

Conf. univ. dr. ALEXANDRU-SORIN CIOBANU 

            
               

         


