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Drept administrativ
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Noţiuni generale privind administrarea socială
Esenţa şi particularităţile de bază ale administrării publice
Funcţiile de bază ale puterii executive
Principiile şi formele de organizare a puterii executive
Noţiuni generale privind dreptul administrativ
Obiectul dreptului administrativ
Sistemul dreptului administrativ
Coraportul dreptului administrativ cu ramurile înrudite ale
dreptului
Izvoarele dreptului administrativ
Noţiunea, structura şi tipurile normelor administrativ–juridice
Realizarea prescripţiilor normelor administrativ–juridice
Raportul administrativ–juridic şi structura lui
Noţiunea şi sistemul organelor puterii executive (administraţiei
publice)
Clasificarea organelor administraţiei publice
Instituirea funcţiei de Preşedinte în Republica Moldova
Modalitatea investirii în funcţia de Preşedinte al Republicii
Moldova
Funcţiile de bază şi competenţa Preşedintelui Republicii Moldova ca subiect al dreptului administrativ
Actele juridice emise de către Preşedintele Republicii Moldova
Răspunderea Preşedintelui Republicii Moldova
Noţiunea, principiile şi direcţiile de bază de activitate ale Guvernului
Componenţa Guvernului. Modalitatea de formare. Răspunderea
Competenţa Guvernului
Raporturile Guvernului cu organele administraţiei publice locale şi alte organe
Organizarea activităţii Guvernului
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25. Sistemul organelor centrale de ramură ale administraţiei publice
26. Structura organelor centrale de ramură ale administraţiei publice
27. Reglementarea juridică de funcţionare a sistemului organelor
centrale de ramură ale administraţiei publice
28. Dispoziţii generale privind organele administraţiei publice locale
29. Consiliile locale ca organe deliberative ale puterii de stat
30. Primarul ca subiect al puterii executive
31. Consiliile raionale ale administraţiei publice locale
32. Preşedintele raionului şi locţiitorii lui ca subiecţi ai puterii executive ai raionului
33. Particularităţile administrării publice în municipiul Chişinău şi
UTA Gagauz–Yeri
34. Particularităţile sistemului organelor administraţiei locale în
ţările spaţiului European şi în alte ţări
35. Serviciul de stat, funcţia de stat şi funcţionar de stat
36. Principiile şi sarcinile de bază ale serviciului de stat
37. Clasificarea funcţiilor de stat
38. Clasificarea funcţionarilor de stat
39. Statutul administrativ–juridic al funcţionarilor de stat
40. Răspunderea juridică a funcţionarilor de stat
41. Capacitatea administrativ–juridică şi capacitatea de exerciţiu
42. Statutul administrativ–juridic al cetăţenilor Republicii Moldova
43. Specificul statutului administrativ–juridic al cetăţenilor străini
şi al apatrizilor
44. Garanţiile drepturilor cetăţenilor în sfera realizării puterii executive
45. Dreptul cetăţenilor la petiţionare
46. Noţiunea şi importanţa juridică actelor administrative
47. Tipurile actelor administrative
48. Condiţiile legalităţii şi eficacităţii ale actelor administrative
49. Procedura elaborării şi emiterii actelor administrative
50. Pierderea forţei juridice a actului administrativ
51. Contractele administrative
52. Noţiunea şi genurile metodelor de administrare
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53. Convingerea ca metodă de bază aplicată în activitatea organelor
executive şi organelor administraţiei publice locale
54. Stimularea în cadrul sistemului metodelor de administrare
55. Sistemul de autorizare în Republica Moldova ca metodă de activitate ale organelor executive şi organelor administraţiei publice locale
56. Supravegherea administrativă ca metodă de activitate a organelor executive şi administraţiei publice locale
57. Introducerea diverselor regimuri administrativ–juridice ca metode de activitate ale organelor centrale a administraţiei publice
58. Constrîngerea administrativ–juridică ca metodă de administrare
59. Măsurile administrativ–juridice de prevenire
60. Măsurile administrativ–juridice de curmare (stopare)
61. Răspunderea administrativă
62. Răspunderea administrativ–contravenţională
63. Principiile răspunderii administrativ–contravenţionale.
64. Contravenţia — unicul temei juridic de aplicare a răspunderii
administrativ–contravenţionale
65. Circumstanţele ce exclud caracterul contravenţional al faptei comise.
66. Studiu comparat privind persoana juridică ca subiect al răspunderii contravenţionale.
67. Sistemul sancţiunilor contravenţionale
68. Regulile de bază de aplicare a sancţiunilor contravenţionale
69. Definirea şi conţinutul procesului administrativ
70. Dreptul administrativ procesual şi normele administrativ–procesuale
71. Principiile şi fazele procesului administrativ
72. Procedura administrativă de soluţionare a petiţiilor
73. Procedura administrativă de aplicare a măsurilor de stimulare
74. Procedura de aplicare a sancţiunilor disciplinare (procedura
disciplinară)
75. Procedura contravenţională. Noţiunea, scopul şi sarcinile
76. Circumstanţele ce exclude procedura contravenţională
77. Participanţii la procedura contravenţională: drepturile, obligaţiile şi responsabilitatea lor
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78. Măsurile de asigurare a procedurii contravenţionale
79. Fazele procedurii contravenţionale şi conţinutul lor
80. Legalitatea şi disciplina în sfera administrării publice. Însemnătatea şi conţinutul lor
81. Mijloacele de asigurare a legalităţii şi disciplinei în sfera administrării publice
82. Controlul activităţii organelor executive: scopul, esenţa şi subiecţii controlului
83. Controlul parlamentar
84. Controlul administrativ efectuat de către organele puterii executive
85. Supravegherea administrativă ca mijloc de asigurare a legalităţii şi disciplinei
86. Controlul judecătoresc. Esenţa şi particularităţile lui
87. Controlul general al organelor procuraturii
88. Controlul administrativ la nivelul administrării publice locale
89. Jurisdicţia administrativă: noţiune şi conţinut
90. Noţiunea de sancţiune contravenţională şi scopul aplicării ei
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