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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Denumirea disciplinei PROCEDURI  ADMINISTRATIVE NECONTENCIOASE  
Codul 
disciplinei 

D.D.4.7.76 

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 32 Total ore pe semestru 56 

Titularul disciplinei Lector univ. dr. Bogdan DIMA  

* 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 

săptămâni x 2 h curs pe saptămână) 

Departamentul  DREPT PUBLIC 

Domeniul fundamental de 

ştiinţă, artă, cultură 
ŞTIINŢE JURIDICE 

Domeniul pentru studii 

universitare de LICENȚĂ 
DREPT 

 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Direcția de studii  
 
 24 24    

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

  

 
Discipline  
anterioare 

Obligatorii 
(condiţionate) 

 

---- 

Recomandate 

 

TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI, 

DREPT ADMINISTRATIV I, DREPT ADMINISTRATIV II 

 

 
 

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 după manual, suport de curs 4  9. Pregătire examinare finală 12 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 8  10. Consultaţii  

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

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

-  12. Documentare pe INTERNET 4 

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

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

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 32 
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Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de master şi în fişa specializării) 

 

1. Cunoaştere şi înţelegere  

 Necesitatea codificării procedurii administrative şi a întregii legislaţii privind administraţia 
publică 

 Evoluţia doctrinei cu privire la ideea codificării procedurii administrative  

 Stabilirea distincţiilor dintre procedura administrativă necontencioasă şi procedura 
administrativă contencioasă 

 Cunoaşterea Tezelor prealabile ale proiectului Codului de procedură administrativă  

 Identificarea şi definirea conceptelor şi a principiilor cuprinse în proiectul Codului de 
procedură administrativă 

 Competenţa autorităţilor administraţiei publice; termenele şi etapele procedurii administrative 

 Procedura emiterii/adoptării actelor administrative. Teoria avizului. Efectele juridice ale actelor 
administrative. Operaţiunile administrative 

 Regimul juridic aplicabil contractelor administrative cu specială privire asupra contractelor de 
concesiune de bunuri publice, lucrări publice şi servicii şi a contractelor de achiziţii publice 

 Reglementarea controlului administrativ intern şi a controlului administrativ extern. Controlul 
administrativ-jurisdicţional 

2. Explicare şi interpretare  

 Rolul Codului de procedură administrativă în sistematizarea şi simplificarea legislaţiei  

 Contribuţia unui Cod de procedură administrativă la asigurarea unei mai mari securităţi juridice 
şi a unei mai bune accesibilităţi a dreptului 

 Codificarea procedurii administrative – modalitate de apropiere a legislaţiei de societatea 
civilă, de mediul de afaceri, de cetăţeni 

 Codificarea procedurii administrative în alte state membre ale Uniunii Europene 

3. Instrumental – aplicative  

 Înţelegerea necesităţii codificării procedurii administrative; avantajele concretizării acestui 
demers legislativ 

 Folosirea unei terminologii unitare pentru aceleaşi realităţi juridice 

 Simplificarea procedurilor şi reglementarea unitară a regulilor care privesc administraţia 
publică 

 Asigurarea transparenţei decizionale, a informării şi a participării tuturor părţilor interesate la 
luarea deciziilor administrative 

 Codificarea procedurii administrative - modalitate de a spori accesul cetăţenilor, a societăţii 
civile, a mediului de afaceri la acţiunile administraţiei publice  

 Înţelegerea parcursului unui proiect de act normativ prin raportare la autorităţile publice 
implicate în acest proces 

 Înţelegerea procedurilor de răspuns pentru petiţiile adresate autorităţilor publice de către 
particulari 

 Înţelegerea procedurilor privind controlul administrativ asupra deciziilor autorităţilor publice, 
inclusiv  a procedurilor privind stabilirea incompatibilităţilor  
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4. Atitudinale  

 Codificarea procedurii administrative – factor de responsabilizare a personalului din 

sectorul public 

 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 europene, în procesul de integrare 

 Promovarea regulilor de deontologie profesională care trebuie să caracterizeze activitatea 

în administraţia publică 

 Reducerea birocraţiei, transparentizarea deciziei administrative, asigurarea cadrului de 

integritate în activitatea autorităţilor publice şi simplificarea mijloacelor de acţiune a 

administraţiei publice prin apropierea administraţiei de cetăţeni 
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Tabla de materii 

1. Introducere în materia procedurilor administrative necontencioase: distincţia dintre 

procedura administrativă necontencioasă şi procedura administrativă contencioasă; despre 

proiectul de Cod de procedură administrativă – prezentare istoric, conținut, elemente specifice; 

distincţia dintre acte administrative, operaţiuni administrative, fapte administrative  
2. Operaţiuni administrative anterioare, concomitente şi ulterioare emiterii actului 

administrativ: operaţiuni anterioare emiterii actului administrativ: propunerea, raportul, motivarea, 

avizul, acordul, convocarea ; operaţiuni concomitente emiterii actului administrativ: cvorumul, 

majoritatea, ordinea de zi, deliberarea și procedura votului ; operaţiuni ulterioare emiterii actului 

administrativ: semnarea şi contrasemnarea, publicarea, comunicarea, confirmarea, rectificarea, 

reconstituirea, arhivarea 

3. Executarea, modificarea şi încetarea efectelor juridice ale actului administrative: caracterul 

executoriu al actului administrativ. Executarea din oficiu. Contestaţia la executare; modificarea şi 

completarea (republicarea) actelor normative; suspendarea, revocarea, anularea, abrogarea, 

inexistenţa actelor administrative  
4. Proceduri administrative privind elaborarea, avizarea şi adoptarea proiectelor de acte 

normative la nivelul Guvernului: procedura privind elaborarea hotărârilor de guvern; procedura 

privind elaborarea, avizarea și adoptarea ordonanțelor de urgență 
5. Proceduri administrative privind elaborarea, avizarea şi adoptarea iniţiativelor legislative 

la nivelul Parlamentului României: circuitul iniţiativelor legislative în cadrul celor două Camere ale 

Parlamentului înainte de adoptarea în Plenul Camerelor sau în Plenul reunit al celor două Camere; 

principiul bicameralismului  
6. Proceduri administrative pentru asigurarea transparenței decizionale în administraţia 

publică conform Legii nr. 52/2003: proceduri privind participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal 

constituite la procesul de elaborare a actelor normative şi la procesul de luare a deciziilor la nivelul 

administraţiei publice centrale şi locale; constituirea şi funcţionarea comisiilor de dialog social la 

nivelul administraţiei publice centrale şi la nivel teritorial  conform Legii dialogului social nr. 62/2011 
7. Proceduri administrative privind elaborarea, avizarea şi adoptarea proiectelor de acte 

normative la nivelul autorităţilor locale: sfera competenţelor autorităţilor publice locale ; 

procedura privind elaborarea, avizarea și adoptarea hotărârilor de consiliu judeţean și de consiliu 

local ; procedura privind elaborarea, avizarea și adoptarea dispozițiilor primarului și ale președintelui 

consiliului județean (Legea nr. 215/2001) 
8. Procedura administrativă de soluţionare a petiţiilor de către autoritatea publică conform 

OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor: definiţia petiţiei ; 

cuprinsul petiţei (elemente obligatorii) ; obligaţiile autorităţii cu privire la soluționarea petiției ;  

refuzul nejustificat de soluţionare a unei cereri; procedura aprobării tacite conform OUG nr. 27/2003 
9. Proceduri administrative pentru asigurarea accesului liber la informaţii conform Legii nr. 

544/2001: organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public ; dispoziţii speciale 

privind accesul mass media la informaţiile de interes public ; limitări cu privire la accesul liber la 

informaţii  
10. Proceduri administrative pentru aplicarea sancţiunilor disciplinare în cadrul 

administraţiei publice: proceduri pentru sancţionarea funcţionarilor publici (Legea nr. 188/1999) ; 

proceduri pentru sancţionarea personalului contractual (Codul Muncii)  
11. Proceduri administrative pentru asigurarea integrităţii şi transparenţei în exercitarea 

funcţiilor şi demnităţilor publice: organizarea Agenției Naționale de Integritate (ANI) ; 

competențele ANI ; evaluarea averii ; evaluarea conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor ; 

sancțiuni  
12. Proceduri administrative pentru realizarea controlului administrativ extern asupra 

activității autorităților administrației publice: controlul ierarhic (de ex., Corpul de control al prim-

ministrului) ; controlul de specialitate (de ex., Curtea de conturi) ; controlul de tutelă administrativă 

(prefectul) 
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Lista materialelor 
didactice necesare 

 
 
Curs, suport de curs, dosar legislativ  

 
 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

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

80% 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator --- 

 
- testarea periodică prin lucrări de control  --- 

- testarea continuă pe parcursul semestrului 20% 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. --- 

 
- 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.}. 

 

Examen scris test grilă 20 de întrebări cu trei variante dintre care una singură corectă 

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

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

 Înţelegerea minimă a noţiunilor de act 

administrativ şi operaţiune administrativă 

 Înţelegerea minimă a procedurilor de 

tehnică legislativă şi a etapelor de avizare 

şi raportare în vederea elaborării 

proiectelor de acte administrative  

 Activitate minimă în timpul semestrului 

 Lucrarea să conţină răspunsul corect la 

toate întrebările formulate ținând cont 

de conținutul materialelor didactice 

necesare 

 Înţelegerea exactă a procedurilor de 

tehnică legislativă și a procedurilor 

privind elaborarea şi adoptarea actelor 

administrative normative, în funcţie de 

autoritatea emitentă a actului 

administrativ 

 Activitate susţinută în timpul semestrului 

 
 
 
 

 

Data completării: 15.09.2017             Semnătura titularului: lect. univ.dr. Bogdan DIMA 


