
 1 

 

Programa analitică (curriculumul cursului) 

Denumirea cursului Drept administrativ 

Titularul cursului Paşcaneanu Tudor, conf. univ. dr. 
 

Ciclul (L-licenţa, 
M-masterat) L Codul 

cursului S.02.O.010.26 Anul I Semestrul II 

Nr. credite 
 

5 
 

Limba de 
instruire Română/rusă Forma de evaluare finală (E – 

examen,  V- verificare) E 

Ore din planul de 
învăţământ 60 Ore studiu 

individual 90 Total ore pe 
semestru 150 

 
 

Facultatea Economie Generală şi 
Drept 

Specialitatea 381.1 Drept 

Catedra Drept public 
                                                                                                                                                                                                                                     
Categoria formativă a cursului (F-fundamentală, G-generală, S-de specialitate, U-socio-
umanistică, M-de orientare către alt domeniu) S 

Categorie de opţionalitate a cursului (O- obligatorie, A- opţională, L- liberă alegere) O 
Numărul maxim de studenţi care se pot înscrie la curs nelimitat 

 

Condiţii de acces 
Obligatorii Însuşirea ramurilor de drept public.  

Recomandate Cunoaşterea literaturii juridice de specialitate financiare şi 
a reglementării juridice în vigoare. 

 

Fundamentare 
Disciplina ”Drept administrativ” are ca sarcină familiarizarea şi formarea deprinderilor 
studenţilor Facultăţii de Economie Generală şi Drept cu mecanismele juridice de 
organizare şi funcţionare a sistemului administraţiei publice şi a puterii executive în stat. 

Aprobat la şedinţa catedrei 
„Drept public”, 
proces-verbal 

nr. 1 din 30.08.2016 
Şef catedră, 

A. Armeanic, 
conf. univ., dr. 

 
___________ 

 

Aprobat la şedinţa Consiliului 
Facultăţii „Economie Generală 

şi Drept”, 
proces-verbal nr. 1din 
_____________2016 

Preşedintele Consiliului, 
A. Bîrcă, prof. univ., dr. 

hab. 
 

________________ 
 

 

Aprobat la şedinţa Comisiei 
metodice a Facultăţii 

”Economie Generală şi Drept” 
proces-verbal nr. 1din 

_______________2016 
Preşedintele Comisiei, 

R. Borcoman, 
conf. univ., dr. 

 
_____________ 

 

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

(C-curs teoretic, S-seminar, L-activităţi de 
laborator, P-proiect sau lucrări practice) 

Total C S L P 
60 30 30 - - 
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Obiectivele/Rezultat
ele învăţării  

Dreptul administrativ este disciplina care studiază ansamblul coerent şi unitar de norme 
juridice, întrucât el vizează nu orice acte şi operaţiuni, ci numai pe acelea care alcătuiesc 
ramura dreptului administrativ. 
Obiectivul principal al disciplinei constă în studierea reglementării juridice 
administrative, ce contribuie la însuşirea de către studenţi a modulelor menţionate în 
continuare. Cele însuşite vor contribui la cunoaşterea temeinică a ramurii date, ceea ce va 
duce la prestarea de asistenţă juridică calitativă în domeniul administraţiei publice. 
În rezultat studenţii vor dobândi: 
Competenţe de cunoaştere şi înţelegere:  
- Să analizeze obiectul dreptului administrativ; 
- Să determine competenţa organelor de stat în domeniul administraţiei publice; 
- Să însuşească conceptul de administraţie 
- Să analizeze funcţiile organelor administraţiei publice; 
- Să însuşească legislaţia din domeniul administrativ. 
Competenţe de conducere a activității: 
- Să determine principiile administraţiei publice; 
- Să determine principiile dreptului administrativ;  
- Să însuşească şi să analizeze formele de activitate ale administraţiei publice;  
- Să analizeze drepturile şi obligaţiile funcţionarului public; 
Competenţe de gestionare a informației: 
- Să definească noţiunea de administraţie publică, drept administrativ, putere executivă; 
- Să clasifice organele administraţiei publice după diferite criterii de clasificare; 
- Să analizeze teoria şi practica în domeniul administraţiei publice în  Republica 
Moldova; 
 Competenţe de cercetare: 
- Să stabilească locul dreptului administrativ în cadrul sistemului de drept contemporan; 
- Să elaboreze proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniul administrativ; 
- Să propună măsuri de optimizare a serviciilor publice prestate populaţiei; 
Competenţe etice: 
- Să ia decizii optime de aplicare a legislaţiei administrative în situaţii contradictorii; 
- Să identifice răspunderea juridică a funcţionarilor publici. 

Conţinutul cursului 
(materia)                      Denumirea temei  

Numărul de ore 

Total Pre-
legeri 

Semi
nare 

 Tema1. Dreptul administrativ ca ramură a dreptului 
public 4 2 2 

 Tema 2. Noţiuni generale despre administraţia publică 2 1 1 
  Tema 3. Serviciul public 4 2 2 
 Tema 4. Raportul juridic administrativ 4 2 2 
 Tema 5.Trăsăturile dreptului administrativ 4 2 2 

 Tema 6. Dreptul administrativ şi ştiinţa 
administraţiei 2 1 1 

 Tema 7. Principii generale de organizare 
administrativă 2 1 1 

 Tema 8. Preşedintele Republicii Moldova 4 2 2 
 Tema 9. Guvernul Republicii Moldova 4 2 2 

 Tema 10. Ministerele şi celelalte organe ale 
administraţiei publice centrale de specialitate 4 2 2 

 Tema11. Principiile fundamentale ale 
administraţiei publice locale 2 1 1 

 Tema 12. Consiliile locale 4 2 2 
 Tema 13. Primarul şi viceprimarul 4 2 2 
 Tema 14. Consiliile raionale 4 2 2 

 Tema 15. Preşedintele si vicepreşedintele  
raionului 4 2 2 

 Tema 16. Autorităţile administrative din cadrul 
UTA Găgăuzia 4 2 2 
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 Tema 17. Funcţia publică şi funcţionarul public 2 1 1 

 Tema 18. Controlul activităţii administraţiei  
publice. 2 1 1 

 Total  60 30 30 

Tehnologiile 
didactice 

-metodele de predare-învăţare-cercetare-evaluare – expunere, interpretarea normelor 
juridice, analiza practicii judiciare; 
-mijloacele didactice - note de curs ale titularului, analiza şi interpretarea normelor, 
cunoaşterea practicii judiciare, cunoaşterea şi aplicarea practică a programului la 
calculator „MoldLex”, etc. 
 

Bibliografia minimă 

Literatura teoretică: 
- Cobăneanu S., Bobeica E., Rusu V., Drept administrativ, Editura „Tipografia 
Centrală”, Chişinău, 2012.  
- Paşcaneanu T., Dreptul colectivităţilor teritoriale, Edit „UCCM”, Chişinău, 
2010. 
- Balan Emil ”Domeniul administrativ”, Lumina Lex, Bucureşti, 1998. 
- Belecciu Ştefan ”Contenciosul administrativ”, Chişinău 2003. 
- Iorgovan Antonie ”Tratat de drept administrativ”, Vol I şi Vol II, Bucureşti, 
1996. 
- Mircea Preda ”Curs de drept administrativ. Partea generală.”, Bucureşti. 
- Orlov Maria, Belecciu Ştefan ”Drept administrativ”, Chişinău 2006. 
- Popa Victor ”Drept public”, Chişinău 1998. 
- Rodica Narcisa Petrescu ”Drept administrativ”, ed.Accent, Cluj-Napoca, 2009. 
- Trăilescu Anton ”Drept administrativ”, ed. ALL BECK, 2002. 
- Trăilescu Anton ”Actele administraţiei publice locale”, Bucureşti 2002. 
 
Acte normative: 
- Legea cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova 
Nr.1234-Xiv din 22.09.2000 
- Constituţia RM din 29.07.1994. 
- Codul contravenţional al RM (Legea nr. 218-XVI din 24.10.2008); 
- Codul civil al RM (nr.1107-XV din 06.06.2002); 
- Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr. 158-XVI 
din 04.07.2008 (M.O. din 23.12.2008, nr. 230-232, art. 840); 
- Legea contenciosului administrativ (nr.793-XIV din 10.02.2000); 
- Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006; 
- Legea privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 24.12.2006; 
- Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri), nr. 344-XIII 
din 23.12.1994; 
- Legea privind dezvoltarea regională în Republica Moldova nr.438-XVI din 
28.12.2006; 
- Codul de conduită a funcţionarului public, nr. 25-XVI din 22.02.2008; 
- Legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, nr. 
523-XIV din 16.07.1999; 
- Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale 
administraţiei publice centrale şi locale, nr. 317-XV din 18.07.2003;  
- Legea cu privire la petiţionare (nr.198-XV din 15.05.03); 
- Legea cu privire la concesiuni (nr.534-XIII din 13.07.1995); 
- Legea serviciilor publice de gospodărie comunală (nr.1402-XV din 
24.10.2002); 
- Legea cu privire la accesul la informaţie (nr.982-XIV din 11.05.2002)   
-Legea privind statutul municipiului Chişinău nr.431-XIII din 19,04.1995 
-Legea cu privire la parteneriatul public-privat, nr.179-XVI din  10.06.2008. 

Modalitatea 
evaluării finale Evaluarea finală (testul final) se realizează în formă scrisă. 
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Stabilirea notei 
finale (ponderea 

exprimată  
în %) 

Două teste pe parcursul semestrului 15% 

15% 
Studiul individual al studentului 10% 

Reuşita curentă (evaluarea formativă) 20% 
Rezultatul la examen/verificare (evaluarea finală) 40% 

 
 

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

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 10 
 

 
 8. Pregătire prezentări orale 10 

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

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10 
 

10. Consultaţii 2 

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

5. Activitate specifică de pregătire seminar 
şi/sau laborator  -  12. Documentare pe INTERNET 10 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri 
etc.  8  13. Alte activităţi - 

7. Pregătire teste, lucrări de control  
10  14. Alte activităţi - 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 90 ore 

 
 
Data completării: 26.08.2016                                      Semnătura titularului: _____________ 


