UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA
FACULTATEA DREPT
CATEDRA “DREPT PUBLIC”

PROGARAMA ANALITICĂ LA DISCIPLINA
DREPT ADMINISTRATIV
AUTORI: PROF. UNIV., DR. GUŢULEAC VICTOR

______________

MASTER ÎN DREPT, DOCTORANDA
COMARNIŢCAIA ELENA

_______________

MASTER ÎN DREPT, BOSTAN ALEXANDRU

________________

NUMĂRUL TOTAL DE ORE: 180 ore
NUMĂRUL ORELOR DE CONTACT: 90 ore
ORE DE CURS: 46 ore SEMINARII: 44 ore
CREDITE ECTS: 6
SEMESTRUL: III

PROGRAMA A FOST DISCUTATĂ ŞI APROBATĂ LA ŞEDINŢA CATEDREI
PROCES VERBAL NR. 1 din 3 septembrie 2012 __________________________

NOTĂ INTRODUCTIVĂ
LOCUL ŞI IMPORTANŢA DISCIPLINEI
1. Sub raport didactic:
a) locul disciplinei în cadrul curriculum-ului universitar:
Disciplină de învăţămînt fundamentală asigura formarea de ansamblu pentru profesia
de jurist, precum şi o pregătire de specialitate în domeniul administrării publice. Or,
dreptul administrativ ocupă un loc de frunte în sistemul de drept, avînd o dublă ipostază:
ramură de drept şi factor structurant al sistemului de drept, aceasta datorîndu-se relaţiilor
pe care le reglementează normele dreptului administrativ şi forţei juridice ale acestora.

b) semnificaţia formativă:
Formarea juriştilor şi perfecţionarea lor în domeniul relaţiilor sociale apare în
procesul de organizare a executării şi executării nemijlocite a legilor şi a altor acte
juridice subordonate acestora. Dreptul administrativ reprezintă o disciplină fundamentală
a dreptului, necesar a fi cunoscută temeinic de orişice jurist, indiferent de domeniul în
care se specializează, precum şi de cei care nu au calitatea de jurişti, dar se specializează
în domeniul organizării şi funcţionării organelor administraţiei publice.
Problemele legate de organizarea şi funcţionarea administraţiei publice, de conţinutul
şi caracteristicele funcţiei publice şi a funcţionarului public, de cerinţele de legalitate,
procedura emiterii şi aplicarea actului administrativ, formele controlului administrativ şi
a controlului judiciar al administraţiei publice nu sunt cunoscute suficient de bine, şi, din
aceste considerente, nu sunt aplicate pe deplin şi eficace.

2. Sub raport metodologico-aplicativ:
La predarea disciplinei se ţine cont de faptul că aceasta este destinată studenţilor
anului II al Facultăţii Drept, secţia zi şi anului II secţia cu frecvenţă redusă, care deja
posedă competenţe gnosiologice şi praxiologice în domeniul dreptului constituţional şi
teoriei generale a dreptului şi se va pune accentul pe studierea administrării publice. Se
va încerca antrenarea cît mai activă a studenţilor atît în timpul seminariilor, cît şi la orele
de curs, combinarea aspectelor teoretice cu cele practico-aplicative, examinîndu-se
situaţii reale din practica administrativă şi modelîndu-se diferite situaţii. Pe parcursul
predării disciplinei se va pune accentul pe acele noţiuni şi instituţii ale materiei, care să
stimuleze interesul studenţilor şi să-i determine spre o pregătire temeinică în vederea
formării de buni specialişti în domeniul dreptului în general şi, al dreptului administrativ,
în mod special. La seminare se vor organiza dezbateri pe cele mai importante chestiuni ce
ţin de problemele de bază ale organizării administraţiei publice, se vor modela situaţii de
caz şi jocuri pe roluri privind procedura de examinire a cazurilor în cadrul contenciosului
administrativ.
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OBIECTIVELE FORMATIV-DEZVOLTATIVE
La finele studierii disciplinei, studenţii trebuie să obţină următoarele:
COMPETENŢE GNOSIOLOGICE:
• să cunoască principiile şi procedura de organizare ale organelor adminstraţiei
publice;
• să deosebească particularităţile actului administrativ, condiţiile de legalitate şi
validitate ale actului administrativ;
• să identifice statutul juridic al funcţionarului public;
• să determine mecanismele de control asupra activităţii organelor administraţiei
publice;
• să explice sistemul organelor administraţiei publice şi mecanismele de interferenţă
dintre acestea;
• să opereze cu aparatul epistemologic (logic) al disciplinei.
COMPETENŢE PRAXIOLOGICE:
• să poată defini şi explica tendinţele dezvoltării sistemului de administraţie publică;
• să distingă laturile pozitive şi negative ale sistemului de administraţie publică;
• să argumenteze avantajele şi dezavantajele metodelor de învestire în funcţia
publică;
• să compare formele răspunderii administrative;
• să utilizeze în activitatea practică formele şi metodele administrării publice.
COMPETENŢE DE CERCETARE:
• să proiecteze mecanisme de organizare a executării legilor;
• să prognozeze dezvoltarea sistemului administraţiei publice;
• să poată efectua cercetări în domeniu dreptului administrativ.
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DISTRIBUIREA ORELOR PE TIPURI DE ACTIVITĂŢI
(secţia zi/ frecvenţă redusă)
Nr.
d/o

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Tematica cursului

Nr.
total
de ore

Din ele
Ore de
contact

Preg-ea
indiv-lă

Din orele
auditoriale
Ore
Semi
de
nare
curs

TITLUL I. Introducere în dreptul administrativ
Administrarea publică – ca obiect al
1/0
7/8
1/0
0/0
8
reglementării administrativ-juridice.
Dreptul administrativ ca ramură al
3/1
5/7
1/1
2/0
8
dreptului public şi ca ştiinţă.
Mecanismul
de
reglementare
4/1
4/7
2/1
2/0
8
administrativ - juridic şi elementele lui.
TITLUL II. Subiecţii dreptului administrativ
Organele administraţiei publice ca
4/1
4/7
2/1
2/0
8
subiecţi de bază ale dreptului
administrativ.
Preşedenţia (institutul Preşedintelui
2/1
6/7
1/1
1/0
8
ţării) ca subiect al dreptului
administrativ.
Guvernul ca subiect al dreptului
2/1
6/7
1/1
1/0
8
administrativ.
Organele centrale de ramură ale
2/1
6/7
1/1
1/0
8
administraţiei publice ca subiecţi ai
dreptului administrativ.
Organele administraţiei publice locale
2/2
6/6
1/2
1/0
8
ca subiecţi ai dreptului adminstrativ.
Funcţionarii publici ca subiecţi ai
4/1
4/7
2/1
2/0
8
dreptului administrativ.
Cetăţenii ca subiecţi individuali ai
4/1
4/7
2/1
2/0
8
dreptului administrativ.
TITLUL III. Formele administrativ-juridice şi metodele de activitate ale organelor
puterii executive şi ale organelor administraţiei publice locale.
Actele juridice ca formă de activitate
6/4
2/4
4/2
2/2
8
ale organelor puterii executive şi ale
organelor administraţiei publice locale
(actele administrative).
Metodele de activitate ale organelor
12/4
2/10
6/2
6/2
14
puterii executive şi a organelor
administraţiei publice locale
Responsabilitatea
şi
răspunderea
12/4
4/12
6/2
6/2
16
juridică în dreptul administrativ.
Sancţiunile contravenţionale.
2/0
6/8
2/0
8
TITLUL IV. Procesul administrativ
Procesul administrativ şi dreptul
4/1
6/9
2/1
2/0
10
administrativ-procesual.
Procedurile administrative.
4/3
6/7
2/1
2/2
10
Procesul (procedura) contravenţional.
4/0
6/10
2/0
2/0
10
TITLUL V. Dreptul administrativ şi legalitatea în sfera administrării publice
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18.
19.

Legalitatea în sfera administrării
publice.
Mijloacele de asigurare a legalităţii în
sfera administraţiei publice.
TOTAL

8

2/0

6/8

2/0

-

16

16/4

0/12

6/2

10/2

180

90/30

90/150

46/20

44/10

BLOCUL DE CONŢINUT
I. Conţinutul planului tematic
Conţinutul orelor de curs
TITLUL I
INTRODUCERE ÎN DREPTUL ADMINISTRATIV
TEMA 1. Aministrarea publică – ca obiect al reglementării administrativ-juridice
(secţia zi – 1 oră; f/r – 0 ore)
1. Noţiuni generale privind administrarea socială:
1.1. Administrarea – caracteristica ei generală.
1.2. Administrarea socială şi conţinutul ei.
1.3. Scopul administrării sociale.
1.4. Tipurile administrării sociale.
1.5. Particularităţile administrării sociale.
1.6. Funcţiile de bază ale administrării sociale.
1.7. Fazele administrării sociale.
*2. Esenţa şi particularităţile de bază ale administrării publice:
2.1. Esenţa administrării publice.
2.2. Subiecţii administrării publice.
2.3. Obiecţii administrării publice.
2.4. Particularităţile de bază ale administrării publice.
2.5. Puterea executivă.
2.6. Semnele puterii executive.
2.7. Scopurile de bază ale puterii executive.
2.8. Principiile organizatorico-juridice de intercorelaţie ale puterilor: legislativă,
executivă şi judecătorească.
3. Funcţiile de bază ale puterii executive:
3.1. Funcţia de orientare al sistemului administrat.
3.2. Funcţia de asigurare al sistemului administrat.
3.3. Administrarea propriu-zisă (функция оперативного управления системой).
4. Principiile şi formele de organizare a puterii executive:
4.1. Noţiuni generale privind principiile de organizare a puterii executive.
4.2. Sistemul principiilor administrării publice.
4.3. Formele de realizare a puterii executive şi clasificarea lor.
NOTĂ:
[*] – Tematica referatelor individuale pentru orele de semenar.
[*] – Bibliografia la toate temele este indicată în lista bibliografică, iar la necesitate se va
concretize de către professor.
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TEMA 2. Dreptul administrativ – ca ramură al dreptului public şi ca ştiinţă
(secţia zi – 1 oră; f/r – 1 oră)
1. Noţiuni generale privind dreptul administrativ:
*1.1 Evoluţia dreptului administrativ în ţările din spaţiul european şi din alte ţări.
1.2. Definirea dreptului administrativ ca ramură a dreptului public.
1.3. Particularităţile dreptului administrative.
1.4. Căile de reglementare administrativ-juridice.
2. Obiectul dreptului administrativ:
2.1. Caracteristica generală a relaţiilor sociale ce constituie obiectul reglementării a
dreptului administrativ.
2.2. Părţile (subiecţii) relaţiilor sociale ce constituie obiectul reglementării juridice a
dreptului administrativ.
2.3. Tipologia (gruparea) relaţiilor sociale ce constituie obiectul
reglementării a dreptului administrativ.
2.4. Mecanismul reglementării administrativ-juridice.
3. Metoda dreptului administrativ:
3.1. Noţiuni generale privind metoda reglementării juridice.
3.2. Conţinutul şi particularităţile reglementării administrative-juridice.
3.3. Sistemul metodelor reglementării juridice caracteristice dreptului administrativ.
4. Sistemul dreptului administrativ:
4.1. Caracteristica generală a sintagmelor: ramură de drept, instituţie de drept, normă
juridică.
4.2. Scopurile de bază ale dreptului administrativ.
4.3. Structura dreptului administrativ: partea generală, partea specială, procedurile
administrative.
5. Raportul dreptului administrativ cu ramurile înrudite ale dreptului:
5.1. Cu dreptul constituţional.
5.2. Cu dreptul civil.
5.3. Cu dreptul muncii.
5.4. Cu dreptul penal.
5.5. Cu alte ramuri ale dreptului.
6. Izvoarele dreptului administrativ:
6.1. Noţiunea de izvor al dreptului administrativ.
6.2. Ordonarea (conformarea, subordonarea) şi ierarhizarea izvoarelor scrise ale
dreptului administrativ.
6.3. Izvoarele nescrise ale dreptului administrativ.
7. Ştiinţa dreptului administrativ:
7.1. Obiectul şi sistema ştiinţei dreptului administrativ.
*7.2. Evoluţia ştiinţei dreptului administrativ în Republica Moldova.
*7.3. Evoluţia ştiinţei dreptului administrativ în spaţiul European şi în alte state.
TEMA 3. Mecanismul de reglementare administrativ-juridic şi elementele lui
(secţia zi – 2 ore; f/r – 1 oră)
1. Noţiunea mecanismului de reglementare administrativ-juridic:
1.1. Structura mecanismului de reglementare administrativ-juridic.
1.2. Elementele mecanismului administrativ-juridic.
1.3. Actele administrative ca elemente de bază ale acestui mechanism.
2. Noţiunea, structura şi tipurile normelor administrativ-juridice:
2.1. Definiţia normei administrativ-juridice.
2.2. Sarcinile care sînt realizate prin intermediul normelor administrativ- juridice.
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2.3. Conţinutul normelor administrativ-juridice.
2.4. Structura normei administrativ-juridice.
* 2.5. Clasificarea normelor administrativ-juridice.
3. Realizarea prescripţiilor normelor administrativ-juridice:
3.1. Norma dreptului administrativ ca model de conduită optimă.
3.2. Formele de realizare ale normelor administrativ-juridice.
3.3. Cerinţele privind realizarea corectă a prescripţiilor normelor administrativ-juridice.
3.4. Organizarea ştiinţifică a activităţii privind realizarea prescripţiilor normelor
administrativ-juridice.
*4. Raportul administrativ-juridic şi structura lui:
4.1. Definiţia raportului administrativ-juridic.
4.2. Particularităţile raportului administrativ-juridic.
4.3. Structura raportului administrativ-juridic.
4.4. Subiecţii raportului administrativ-juridic.
4.5. Apariţia personalităţii аdministrativ-juridice.
4.6. Obiectul raportului administrativ-juridic.
4.7. Clasificarea raporturilor administrativ-juridice.

TITLUL II. Subiecţii dreptului administrativ
TEMA 4. Organele administraţiei publice ca subiecţi de bază ai dreptului administrativ
(secţia zi – 2 ore; f/r – 1 oră)
1. Noţiunea puterii executive:
1.1. Puterea executivă şi puterea de stat.
1.2. Puterea executivă şi puterea administartivă.
1.3. Istoricul apariţiei puterii executive.
1.4. Scopurile de bază ale puterii executive.
2. Noţiunea şi sistemul organelor puterii executive (administraţiei publice).
2.1. Particularităţile de bază ale organelor administraţiei publice.
2.2. Definiţia organelor administraţiei publice.
2.3. Elementele noţiuni de organ al administraţiei publice.
2.4. Statutul administrativ-juridic al organului administraţiei publice.
3. Clasificarea organelor administraţiei publice:
3.1. Criteriile de clasificare ale organelor administraţiei publice.
3.2. Clasificarea organelor administraţiei publice potrivit temeiului juridic de creare a lor.
3.3. Clasificarea organelor administraţiei publice potrivit modalităţii de creare.
3.4. Clasificarea organelor administraţiei publice potrivit tipurilor de competenţă.
3.5. Clasificarea organelor administraţiei publice potrivit modalităţii de emitere a
deciziilor.
3.6. Clasificarea organelor administraţiei publice potrivit locului lor în sistemul
organelor puterii executive (scara ierarhică).
TEMA 5. Preşedenţia (institutul Preşedintelui ţării)
ca subiect al dreptului administrativ
(secţia zi – 1 ore; f/r – 1 ore)
1. Modalitatea investirii în funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova:
1.1. Reglementarea juridică a modalităţii de investire în funcţia de Preşedinte al
Republicii Moldova.
2.2. Procedura alegerii Preşedintelui Republicii Moldova.
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1.3. Validarea rezultatelor alegerilor în funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova de
către Curtea Constituţională.
1.4. Depunerea jurămîntului de către Preşedintele nou ales.
*1.5. Studiul comparat privind investirea în funcţia de şef al statului în diferite ţări ale
lumii.
2. Funcţiile de bază şi competenţa Preşedintelui Republicii Moldova ca subiect al dreptului
administrativ:
2.1. Locul şi rolul Preşedintelui Republicii Moldova în sistemul organelor puterii de stat.
2.2. Sfera competenţei PreşedinteluiRepublicii Moldova în intercorelaţie cu:
2.2.1. Parlamentul Republicii Moldova.
2.2.2. Guvernul Republicii Moldova.
2.2.3. Puterea judecătorească.
2.2.4. Sfera politicii externe.
2.2.5. Sfera apărării statului.
2.2.6. Sfera asigurării securităţii statului, ordinii de drept şi combaterii
infracţionalităţii.
3. Actele juridice emise de către Preşedintele Republicii Moldova:
*3.1. Reglementarea juridică şi polemica ştiinţifică privind sistemul şi denumirea actelor
juridice emise de către Preşedintele Republicii Moldova.
3.2. Sistemul actelor juridice emise de către Preşedintele Republicii Moldova şi forţa
juridică a lor.
4. Asigurarea activităţii Preşedintelui Republicii Moldova:
4.1. Inviolabilitatea.
4.2. Asigurarea materială şi financiară a aparatului Preşedintelui Republicii Moldova.
4.3. Garanţia dreptului personal al Preşedintelui Republicii Moldova la asigurarea
materială şi socială.
5. Răspunderea Preşedintelui Republicii Moldova:
5.1. Responsabilitatea administrativ-juridică a Preşedintelui Republicii Moldova.
5.2. Răspunderea politică a Preşedintelui Republicii Moldova.
5.3. Răspunderea juridică a Preşedintelui Republicii Moldova.
TEMA 6. Guvernul ca subiect al dreptului administrativ
(secţia zi – 1 ore; f/r – 1 ore)
1. Noţiune, principiile şi direcţiile de bază de activitate ale Guvernului:
1.1. Definiţia Guvernului.
1.2. Principiile de bază ale activităţii Guvernului.
1.3. Direcţiile activităţii Guvernului.
2. Componenţa Guvernului. Modalitatea de formare. Răspunderea:
2.1. Componenţa Guvernului.
2.2. Modalitatea formării Guvernului. Dreptul de a deţine funcţia de membru al
Guvernului.
2.3. Responsabilitatea şi răspunderea Guvernului:
2.3.1. Demisia Guvernului.
2.3.2. Exprimarea moţiunii (votului) de neîncredere.
3. Competenţa Guvernului:
3.1. Definiţia competenţei.
3.2. Competenţa generală a Guvernului.
3.3. Competenţa Guvernului în diverse direcţii de activitate.
4. Raporturile Guvernului cu organele administraţiei publice locale şi alte organe:
4.1. Raporturile Guvernului cu organele administraţiei publice locale.
4.2. Raporturile Guvernului cu ministerele şi alte organe.
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4.3. Participarea Guvernului în activitatea Parlamentului.
5. Organizarea activităţii Guvernului:
5.1. Aparatul Guvernului.
5.2. Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Guvernului.
5.3. Rolul Prezidiului Guvrnului şi componenţa lui.
5.4. Atribuţiile membrilor Guvernului.
5.5. Procedura elaborării actelor juridice.
TEMA 7. Organele centrale de ramură ale administraţiei publice ca subiecţi ai dreptului
administrativ
(secţia zi – 1 oră; f/r – 1 oră)
1. Sistemul organelor centrale de ramură ale administraţiei publice:
1.1. Modalitatea creării şi competenţa ministerelor.
1.2. Modalitatea creării şi competenţa organelor administrative centrale pe lîngă Guvern.
2. Structura organelor centrale de ramură ale administraţiei publice:
2.1. Structura ministerelor.
2.2. Structura organelor administrative centrale pe lîngă Guvern.
3. Reglementarea juridică de funcţionare a sistemului organelor centrale de ramură ale
administraţiei publice:
3.1. Statutul administrativ-juridic al ministerelor.
3.2. Statutul administrativ-juridic al organelor administrative centrale pe lîngă Guvern.
TEMA 8. Organele administraţiei publice locale ca subiecţi ai dreptului administrative
(secţia zi – 1 oră; f/r – 2 ore)
1. Dispoziţii generale privind organele administraţiei publice locale:
1.1. Definiţia de organ de administraţie publică locală.
1.2. Principiile de bază de creare şi funcţionare ale organelor administraţiei
publice locale.
1.3. Sistemul organelor administraţiei publice locale.
2. Consiliile locale ca organe deliberative ale puterii de stat:
2.1. Definiţia de consiliu local.
2.2. Modalitatea alegerii şi împuternicirile consiliilor locale.
2.3. Sferele de activitate ale consiliilor locale şi competenţa lor.
2.4. Responsabilitatea şi răspunderea consiliilor locale:
2.4.1. Sistarea anticipată a mandatului de consilier.
2.4.2. Dizolvarea consiliului.
3. Primarul ca subiect al puterii executive:
3.1. Modalitatea de investire în funcţia de primar.
3.2. Direcţiile de activitate şi competenţa primarului.
3.3. Actele juridice emise de către primar.
3.4. Responsabilitatea şi răspunderea primarului.
4. Organele raionale ale administraţiei publice locale:
4.1. Componenţa consiliului raional şi modalitatea constituirii lui.
4.2. Direcţiile de activitate şi competenţa lui.
5. Preşedintele raionului şi vice-preşedintele lui ca subiecţi ai puterii executive ai raionului:
5.1. Modalitatea de investire în funcţia de preşedinte al raionului şi locţiitorului lui.
5.2. Sistarea anticipată al mandatului de preşedinte al raionului sau locţiitorului lui.
5.3. Aparatul preşedintelui raionului. Atribuţiile lui.
5.4. Direcţiile de activitate ale preşedintelui raionului şi competenţa lui.
5.5. Actele juridice emise de către preşedintele raionului.
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*6. Particularităţile administrării publice în municipiul Chişinău şi UTA Gagauz-Yeri.
*7. Particularităţile sistemului organelor administraţiei publice locale în ţările spaţiului
European şi în alte ţări.
TEMA 9. Funcţionarii de stat ca subiecţi ai dreptului administrativ
(secţia zi – 2 ore; f/r – 1 oră)
1. Funcţia publică şi funcţionarul public:
1.1. Definiţia de autoritate publică.
1.2. Definiţia funcţiei publice.
1.3. Definiţia funcţionarului public.
2. Principiile şi sarcinile de bază ale administrării publice:
2.1. Principiile serviciului de stat.
2.2. Sarcinile serviciului de stat.
3. Clasificarea funcţiilor publice.
4. Clasificarea funcţionarilor publici.
5. Statutul administrativ-juridic al funcţionarilor publici:
5.1. Raportul noţiunilor de ”funcţionar de stat” şi ”funcţionar public”.
5.2. Elementele componente ale noţiunii de ”statut administrativ-juridic”.
6. Reglementarea administrativ-juridică a procedurii angajării în serviciul de stat şi facerii
(trecerii) serviciului şi sistarea lui.
6.1. Modalitatea de investire în funcţia de stat.
6.2. Apariţia raporturilor de serviciu dintre funcţionarul de stat şi organul respectiv.
Responsabilitatea funcţionarului de stat.
6.3. Interdicţiile stabilite pentru funcţionarii de stat.
6.4. Atestarea periodică ai funcţionarilor de stat.
6.5. Asigurarea materială şi socială a funcţionarilor de stat. Măsurile de stimulare.
6.6. Sistarea serviciului de stat.
7. Răspunderea juridică ai funcţionarilor publici:
7.1. Răspunderea disciplinară.
7.2. Răspunderea materială (civilă).
7.3. Răspunderea contravenţională.
7.4. Răspunderea penală.
TEMA 10. Cetăţenii ca subiecţi individuali ai dreptului administrativ
(secţia zi – 2 ore; f/r – 1 oră)
1. Conceptul şi temelia situaţiei administrativ-juridice a cetăţenilor Republicii Moldova.
2. Capacitatea administrativ-juridică şi capacitatea de exerciţiu:
2.1. Apariţia capacităţii administrativ-juridice ale cetăţenilor Republicii Moldova.
2.2. Apariţia capacităţii de exerciţiu.
2.3. Temeiul şi procedura de limitare a capacităţii de exerciţiu.
3. Statutul administrativ-juridic al cetăţenilor Republicii Moldova:
3.1. Temeiul juridic de obţinere a cetăţeniei Republicii Moldova. Pierderea ei.
3.2. Obligaţiile constituţionale ale cetăţenilor Republicii Moldova.
3.3. Drepturile constituţionale ale cetăţenilor Republicii Moldova.
3.4. Formele şi metodele de participare ale cetăţenilor Republicii Moldova în procesul de
administrare publică.
3.5. Responsabilitatea cetăţenilor Republicii Moldova de a se conforma prevederilor
normelor administrativ-juridice.
4. Specificul statutului administrativ-juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor.
5. Garanţiile drepturilor cetăţenilor în sfera realizării puterii executive.
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6. Metodele administrativ-juridice de protecţie a drepturilor cetăţenilor.
7. Dreptul cetăţenilor la petiţionare.
TITLUL III. Formele administrativ-juridice şi metodele de activitate ale organelor
puterii executive şi ale organelor administraţiei publice locale
TEMA 11. Actele juridice (actele administrative) ca formă de activitate ale organelor
puterii executive şi ale organelor administraţiei publice locale
(secţia zi – 4 ore; f/r – 2 ore)
1. Formele administrative de activitate ale organelor puterii executive:
1.1 Esenţa formei administrative de activitate.
1.2. Clasificarea formelor administrative de activitate.
1.3. Conţinutul şi esenţa formelor juridice de activitate.
1.4. Conţinutul şi esenţa formelor nejuridice de activitate.
2. Noţiunea şi importanţa juridică ale actelor administrative:
2.1. Semnele de bază ale actului administrativ. Definiţia lui.
2.2. Locul şi rolul actelor administrative în administrarea publică.
3. Tipurile actelor administrative:
3.1. Criteriile de clasificare ale actelor administrative.
*3.2. Esenţa şi conţinutul actelor administrative cu caracter normativ (actelor normative).
Efectele juridice ale lor.
*3.3. Esenţa şi conţinutul actelor administrative cu caracter individual (actelor
individuale). Efectele juridice ale lor.
3.4. Clasificarea actelor administrative potrivit altor criterii.
*4. Condiţiile legalităţii şi valabilităţii actelor administrative:
4.1. Condiţiile legalităţii ale actelor administrative.
4.2. Condiţiile valabilităţii actelor administrative.
*5. Procedura elaborării şi emiterii actelor administrative:
5.1. Structura logico-tehnică a actului administrative.
5.2. Procedura elaborării proiectului actului administrative (de regulă, a actelor
normative).
5.3. Raportarea, studierea şi adoptarea proiectului prezentat.
5.4. Recurgerea spre executare aactului administrative adoptat.
*6. Pierderea forţei juridice a actului administrativ:
6.1. Temeiurile pierderii forţei juridice a actului administrativ.
6.2. Competenţa şi procedura stabilirii faptului pierderii forţei juridice a actului
administrativ.
6.3. Consecinţele stabilirii (recunoaşterii) lipsei forţei juridice a actului administrativ
emis.
*7. Contractele administrative:
7.1. Noţiunea de contract administrativ. Coraportul dintre contractul administrativ şi
contractul civil.
7.2. Particularităţile contractului administrativ.
7.3. Obiectul contractului administrativ.
7.4. Părţile (subiecţii) contractului administrativ.
7.5. Clasificarea contractelor administrative.
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TEMA 12. Metodele de activitate ale organelor puterii executive şi ale organelor
administraţiei publice locale
(secţia zi – 6 ore; f/r – 2 ore)
1. Noţiunea şi genurile metodelor de administrare:
1.1. Definiţia metodei de administrare.
1.2. Genurile metodei de administrare.
1.3. Sistemul metodelor aplicate în procesul administrării.
2. Convingerea ca metodă de bază aplicată în activitatea organelor executive
şi organelor administraţiei publice locale:
2.1. Definirea convingerii ca metodă de administrare.
2.2. Modalităţile convingerii.
*2.3. Raporturile administrativ-juridice şi convingerea.
3. Stimularea în cadrul sistemului metodelor de administrare:
3.1. Definirea stimulării ca metodă de influienţă а suiectului administrării asupra
obiectului (celui administrat).
3.2. Sistemul măsurilor de stimulare.
3.3. Principiile aplicării măsurilor de stimulare.
4. Sistemul de autorizare în Republica Moldova ca metodă de activitate ale organelor
executive şi organelor administraţiei publice locale:
4.1. Noţiunea şi scopul sistemului de autorizare.
*4.2. Baza juridică a sistemului de autorizare în Republica Moldova.
4.3. Procedura de autorizare.
*4.4. Emiterea deciziei privind eliberarea autorizaţiei şi executarea ei.
4.5. Supravegherea respectării regulilor şi condiţiilor privind activitatea de autorizare.
*4.6. Suspendarea, retragerea şi anularea autorizaţiei.
5. Supravegherea administrativă ca metodă de activitate ale organelor
executive şi administraţiei publice locale:
5.1. Coraportul conţinutului sintagmelor ”control” şi ”supraveghere”.
*5.2. Supravegherea statală sanitar-epidemiologică în Republica Moldova.
*5.3. Supravegherea statală antiincendiară în Republica Moldova.
*5.4. Supravegherea statală a securităţii traficului rutier în Republica Moldova.
6. Introducerea diverselor regimuri administrativ-juridice ca metode de
activitate ale organelor centrale a administriei publice:
6.1. Definirea regimului administrativ-juridic, scopul introducerii şi conţinutul lui.
*6.2. Noţiunea, conţinutul juridic şi temeiul introducerii regimului de stare excepţională.
*6.3. Noţiunea, conţinutul juridic, temeiul introducerii şi particularităţile regimului stării
de război.
*7. Constrîngerea administrativ-juridică ca metodă de administrare:
7.1. Definirea constrîngerii administrativ-juridice şi consecinţele aplicării ei.
7.2. Particularităţile aplicării constrîngerii administrativ-juridice.
8. Tipurile de constrîngere administrativ-juridică:
8.1. Conţinutul măsurilor administrativ-juridice de constrîngere materială.
8.2. Conţinutul măsurilor administrativ-juridice de constrîngere fizică.
8.3. Clasificarea măsurilor administrativ-juridice de constrîngere fizică.
9. Măsurile administrativ-juridice de prevenire:
9.1. Noţiunea măsurilor administrativ-juridice de prevenire. Regimul juridic al lor.
9.2. Clasificarea măsurilor administarativ-juridice de prevenire.
*9.3 Sistemul măsurilor administrativ-juridice de prevenire, aplicate în scopul asigurării
securităţii publice şi securităţii persoanei. Temeiul juridic şi ordinea aplicării lor.
*9.4. Sistemul măsurilor administrativ-juridice de prevenire, care au drept scop prevenirea
încălcării normelor de drept. Temeiul juridic şi ordinea aplicării lor.
10. Măsurile administrativ-juridice de curmare (stopare):
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10.1. Noţiunea şi esenţa măsurilor administrativ-juridice de curmare (stopare).
10.2. Clasificarea măsurilor administrativ-juridice de curmare.
*10.3. Sistemul măsurilor administrativ-juridice de curmare, aplicate nemijlocit faţă de
făptuitorul unui delict ilicit. Temeiul de aplicare al lor.
*10.4. Sistemul măsurilor administrativ-juridice de curmare cu caracter patrimonial.
Esenţa lor şi temeiul de aplicare al lor.
*10.5. Sistemul măsurilor administrativ-juridic de curmare cu caracter tehnic.
Particularităţile aplicării lor.
*10.6. Sistemul măsurilor administrativ-juridice de curmare cu caracter sanitarepidemiologic. Scopul aplicării lor.
TEMA 13. Responsabilitatea şi răspunderea juridică în dreptul
administrativ
(secţia zi – 6 ore; f/r – 2 ore)
1. Răspunderea juridică ca metodă a constrîngerii statale:
1.1. Responsabilitatea şi răspunderea. Noţiuni generale.
1.2. Deosebirea răspunderii juridice de alte forme ale răspunderii. Formele ei şi
consecinţele aplicării.
2. Răspunderea administrativă:
2.1. Noţiunea şi particularităţile răspunderii administrative.
*2.2. Formele de manifestare ale răspunderii administrative:
2.2.1. Răspunderea administrativ-disciplinară.
2.2.2. Răspunderea administrativ-patrimonială.
2.2.3. Răspunderea administrativ-contravenţională (contravenţională).
3. Răspunderea administrativ-contravenţională:
3.1. Coraportul dintre noţiunile ”abatere administrativă” şi ”contravenţie”.
3.2. Definirea răspunderii administrativ-contravenţională.
3.3. Condiţiile aplicării corecte a răspunderii administrativ-contravenţionale.
4. Principiile răspunderii administrativ-contravenţionale.
*5. Contravenţia – ca unicul temei juridic de aplicare a răspunderii administrativcontravenţionale:
5.1. Definirea contravenţiei. Semnele de bază ale ei: ilegalitatea, penalitatea,
culpabilitatea.
5.2. Elementele constitutive ale contravenţiei: obiectul, latura obiectivă, subiectul, latura
subiectivă.
5.3. Coraportul conţinutului noţiunilor „fapta contravenţională” şi „componenţa juridică
a ei”. Consecutivitatea stabilirii lor.
6. Circumstanţele ce exclud caracterul contravenţional al faptei comise.
*7. Studiu comparat privind răspunderea administrativă în ţările spaţiului European.
*8. Studiu comparat privind persoana juridică ca subiect al răspunderii contravenţionale.
TEMA 14. Sancţiunile contravenţionale
(secţia zi – 2 ore; f/r – 0 ore)
1. Noţiunea de sancţiune contravenţională şi scopul aplicării ei:
1.1. Definirea sancţiunii contravenţionale. Sancţiunea ca formă de constrîngere statală.
1.2. Scopul aplicării sancţiunilor contravenţionale.
2. Sistemul sancţiunilor contravenţionale:
2.1. Sancţiunile contravenţionale aplicate faţă de persoanele fizice.
2.2. Sancţiunile contravenţionale aplicate faţă de persoanele juridice.
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3. Regulile de bază de aplicare a sancţiunilor contravenţionale.
4. Circumstanţele ce exclud aplicarea sancţiunilor contravenţionale.
*5. Studiu comparat privind sistemul sancţiunilor contravenţionale în alte ţări ale lumii.

TITLUL IV
PROCESUL ADMINISTRATIV
TEMA 15. Procesul administrativ şi dreptul administrativ procesual
(secţia zi – 2 ore; f/r – 1 oră)
1. Definirea şi conţinutul procesului administrativ:
1.1. Definiţia procesului administrativ.
1.2. Tipurile (felurile) procesului administrativ.
1.3. Esenţa procesului tehnico-legislativ în activitatea de elaborare a actelor juridice.
1.4. Esenţa procesului administrativ de dotare (înzestrare).
1.5. Esenţa procesului de jurisdicţie administrativă.
2. Dreptul administrativ procesual şi normele administrativ-procesuale:
2.1. Particularităţile dreptului administrativ procesual. Problemele codificării lui.
2.2. Gruparea normelor administrativ-procesuale.
3. Principiile şi fazele procesului administrativ:
3.1. Principiile de bază ale procesului administrativ şi esenţa lor.
3.2. Fazele procesului administrativ şi conţinutul lor.
4. Subiecţii (părţile) procesului administrativ.
TEMA 16. Procedurile administrative
(secţia zi – 2 ore; f/r – 1 oră)
1. Raportul noţiunilor: „proces administrativ” şi „procedura administrativă”.
*2. Procedura administrativă de soluţionare a petiţiilor:
2.1. Cadrul juridic a procedurii de soluţionare ale petiţiilor.
2.2. Fazele acestei procedure şi conţinutul lor.
2.3. Temenii de soluţionare ale petiţiilor şi consecinţele juridice nerespectării lor.
3. Procedura administrativă de aplicare a măsurilor de stimulare:
3.1. Aplicarea măsurilor de stimulare ca metodă de influenţă a subiectului
administrării asupra conştiinţei celui administrat.
3.2. Sistemul măsurilor de stimulare, pasibile de aplicare.
3.3. Modalitatea aplicării măsurilor de stimulare.
*4. Procedura de aplicare a sancţiunilor disciplinare (procedura disciplinară):
4.1. Scopul şi temeiul juridic de aplicare a sancţiunilor disciplinare.
4.2. Fazele procedurii disciplinare.
4.3. Conţinutul fazei de intentare (pornire) a procedurii disciplinare.
4.4. Conţinutul fazei de desfăşurare a cercetării de serviciu.
4.5. Conţinutul fazei de erxaminare a cauzei disciplinare şi emiterea deciziei la caz.
4.6. Atacarea deciziei cu privire la aplicarea sancţiunii disciplinare.
4.7. Executarea deciziei cu privire la aplicarea sancţiunilor disciplinare.
TEMA 17. Procesul (procedura) contravenţional
(secţia zi – 2 ore; f/r – 0 ore)
1. Procedura contravenţională. Noţiunea, scopul şi sarcinile:
1.1. Definirea procedurii contravenţionale şi particularităţile ei.
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1.2. Scopul procedurii contravenţionale.
1.3. Sarcinile procedurii contravenţionale.
2. Jurisdicţia administrativă: noţiune şi conţinut.
3. Principiile procedurii contravenţionale.
4. Circumstanţele ce exclude procedura contravenţională.
*5. Obiectul probaţiei şi probele în procedura contravenţională:
5.1. Obiectul probaţiei în procedura contravenţională: noţiune şi conţinut.
5.2. Probele în procedura contravenţională: noţiune şi clasificarea lor.
6. Corpurile delicte şi documentele în procedura contravenţională.
7. Aprecierea probelor.
8. Participanţii la procedura contravenţională: drepturile, obligaţiile şi responsabilitatea lor.
*9. Măsurile de asigurare a procedurii contravenţionale.
*10. Fazele procedurii contravenţionale şi conţinutul lor.

TITLUL V
Dreptul administrativ şi legalitatea în sfera administrării publice
TEMA 18. Legalitatea în sfera administrării publice
(secţia zi – 2 ore; f/r – 0 ore)
1. Legalitatea şi disciplina în sfera administrării publice. Însemnătatea şi conţinutul lor:
1.1. Legalitatea: noţiune şi conţinut.
1.2. Circumstanţele care condiţionează necesitatea asigurării legalităţii în sfera
administrării publice.
1.3. Disciplina şi responsabilitatea în sfera administrării publice: noţiune şi conţinut.
2. Mijloacele de asigurare a legalităţii şi disciplinei în sfera administrării publice:
2.1. Activitatea organelor abilitate în domeniul asigurării legalităţii şi
disciplinei în administrarea publiсă.
2.2. Controlul ca mijloc de asigurare a legalităţii şi disciplinei.
2.3. Supravegherea administrativă ca mijloc de asigurare a legalităţii şi
disciplnei în sfera administrării publice.
TEMA 19. Mijloacele de asigurare a legalităţii în sfera administrării publice
(secţia zi – 6 ore; f/r – 2 ore)
1. Controlul activităţii organelor executive: scopul, esenţa şi subiecţii
controlului.
*2. Controlul parlamentar:
2.1. Direcţiile de bază ale controlului parlamentar.
2.2. Controlul parlamentar a activităţii Preşedintelui Republicii Moldova.
2.3. Controlul parlamentar a activităţii Guvernului.
*2.4. Formele şi metodele controlului parlamentar.
2.5. Sfera controlului financiar realizat de către Curtea de Conturi.
*3. Controlul administrativ efectuat de către organele puterii executive:
3.1. Tipurile controlului efectuat de către organele puterii executive.
3.2. Controlul general: obiectul controlului şi subiecţii lui.
3.3. Controlul departamental: obiectul şi subiectul controlului.
3.4. Controlul supradepartamental: obiectul şi subiecţii controlului, particularităţile lui.
*4. Supravegherea administrativă ca mijloc de asigurare a legalităţii şi disciplinei:
4.1. Particularităţile supravegherii administrative şi raportul ei cu controlul.
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4.2. Cadrul juridic al supravegherii administrative.
5. Contolul judecătoresc. Esenţa şi particularităţile lui:
5.1. Subiecţii controlul judecătoresc.
5.2. Controlul din partea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova: obiectul
controlului şi direcţiile de bază a lui.
5.3. Controlul din partea instanţelor judecătoreşti de drept comun.
*5.4. Controlul din partea instanţelor de contencios administrativ:
5.4.1. Obiectul sesizării în instanţa de contencios administrativ.
5.4.2. Actele exceptate de la controlul judecătoresc.
5.4.3. Subiecţii cu dreptul de sesizare în instanţa de contencios administrativ.
*5.4.4. Procedura prealabilă de examinare a cauzei.
*5.4.5. Procedura de examinare a acţiunii în instanţa de judecată.
5.4.6. Temeiurile de abrogare de către instanţa de contencios administrativ a actului
administrativ contestat.
*5.4.7. Consecinţele juridice abrogării actului administrativ contestat.
*5.4.8. Răspunderea în contenciosul administrativ: formele răspunderii, răspunderea
autorităţii administrarive, răspunderea funcţionarilor publici.
*5.4.9. Practica judecătorească în materie de contencios administrativ.
*5.4.10. Apariţia şi evoluţia contenciosului administrativ ca instituţie juridică.
*5.4.11. Categoriile şi particularităţile contenciosului administrativ în paţiul European
în alte ţări ale lumii.
*6. Controlul general al organelor procuraturii:
6.1. Direcţiile de bază ale controlului organelor procuraturii privind asigurarea legalităţii
şi disciplinei în sfera administrării publice.
6.2. Competenţa şi împuternicirile organelor procuraturii în acest domeniu.
6.3. Actele juridice pasibile emise de către organele procuraturii în baza ezultatelor
controlului efectuat.
*7. Controlul administrative la nivelul administrării publice locale:
7.1. Obiecţii şi subiecţii controlului.
7.2. Particularităţile controlului administrativ la nivelul administrării publice locale.
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II. PLANIFICAREA ORELOR DE SEMINAR
1. Planul orelor de seminare constituie parte autonomă a prezentei programe
analitice.
2. Planul fiecărui seminar are caracter variabil, se întocmeşte de către
profesorul care petrece orele de seminar, luînd în consideraţie componenţa grupei
academice, nivelul de pregătire ale studenţilor, în limitele programei analitice,
utilizînd metodica individuală.
3. Studenţii vor fi însărcinaţi de a pregăti pentru fiecare seminar referate
ştiinţifice. Tematica referatelor ştiinţifice este evidenţiată în cuprinsul fiecărei
teme cu semnul indicat [*]. Cele mai reuşite din referatele ştiinţifice raportate vor
fi selectate pentru prelungirea investigaţiei ştiinţifice şi participarea autorilor lor la
simpozioanele ştiinţifice studenţeşti.
4. Întru formarea deprinderilor practice de aplicare a normelor juridice, pe
parcursul orelor de seminar vor fi aplicate elemente de lecţii practice, utilizînd în
acest scop setul de speţe (setul de speţe este partea componentă autonomă a
prezentei programe analitice).
5. În procesul orelor de seminar activ se va utiliza practica activităţii
administrative ale organelor administraţiei publice, inclusiv celor de drept. În acest
scop, profesorul v-a orienta studenţii la selectarea informaţiei necesare.
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Conţinutul orelor pentru seminar
TEMA 2. Dreptul administrativ ca ramură a dreptului public şi ca ştiinţă (2 ore)
1. Dreptul administrativ: noţiuni generale
Evoluţia istorică a dreptului administrativ în spaţiul european şi alte ţări; definiţia dreptului
administrativ şi particularităţile sale; căile de reglementare administrativ-juridice.
2. Obiectul dreptului administrativ.
Relaţiile sociale ce constituie obiectul reglementării dreptului administrative: caracteristica
generală, subiecţii, tipologie; mecanismul reglementării administrative-juridice.
3. Metoda dreptului administrativ.
Noţiuni generale, conţinutul şi particularităţile reglementării administrativ-juridice;
sistemul metodelor reglementării juridice caracteristice dreptului administrativ.
4. Sistemul dreptului administrativ.
Noţiuni despre „ramură de drept”, „instituţie de drept”, „normă juridică”. Scopurile de bază
ale dreptului administrativ. Structura dreptului administrativ.
5. Raportul dreptului administrativ cu alte ramuri ale dreptului.
Legătura cu dreptul constituţional, dreptul civil, dreptul muncii, dreptul penal, alte ramuri
ale dreptului.
6. Izvoarele dreptului administrativ.
Noţiunea de izvor al dreptului administrativ; ordonarea şi ierarhizarea izvoarelor scrise şi
cele nescrise.
7. tiinţa dreptului administrativ.
Obiectul şi sistema ştiinţei dreptului administrativ; evoluţia ştiinţei dreptului administrativ
în Republica Moldova, în spaţiul european şi în alte state.
Studenţii nominalizaţi vor prezenta referate problematizate:
- Evoluţia dreptului administrativ în ţările din spaţiul european şi în alte ţări.
- Evoluţia ştiinţei dreptului administrativ în Republica Moldova.
- Evoluţia ştiinţei dreptului administrativ în spaţiul European şi în alte state.

TEMA 3. Mecanismul de reglementare administrativ-juridic şi elementele lui (2 ore)
1. Mecanismul de reglementare administrativ-juridic.
Structura şi elementele mecanismului de reglementare administrativ-juridică; actele
administrative ca elemente de bază ale acestui mecanism.
2. Normele administrativ-juridice.
Definiţia şi conţinutul normei administrativ-juridice; sarcinile care sunt realizate prin
intermediul normelor administrativ-juridice; structura şi clasificarea normei administrativjuridice.
3. Realizarea prescripţiilor normelor administrativ-juridice.
Norma dreptului administrativ – model de conduită optimă; formele de realizare a normelor
administrativ-juridice şi cerinţele privind realizarea corectă a prescripţiilor acestora; organizarea
ştiinţifică a activităţii privind realizarea prescripţiilor normelor administrativ-juridice.
4. Raportul administrativ-juridic şi structura lui.
Definiţie, particularităţi, structură; subiecţii raportului administrativ-juridic, apariţia
personalităţii administrativ-juridice; obiectul raportului administrativ-juridic; clasificarea
raporturilor administrativ-juridice.
Studenţii nominalizaţi vor prezenta referate problematizate:
- Clasificarea normelor administrativ-juridice.
- Raportul administrativ-juridic şi structura lui.
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TEMA 4. Organele administraţiei publice ca subiecţi de bază
ai dreptului administrativ (2 ore)
1. Puterea executivă – noţiuni generale.
Raportul dintre „puterea executivă” şi „puterea de stat”, „puterea executivă” şi „puterea
administrativă”; apariţia puterii executive şi scopurile sale de bază.
2. Organele puterii executive – noţiune şi sistem.
Particularităţile organelor administratţiei publice; definiţia organelor administraţiei publice;
elementele noţiunii de organ al administraţiei publice; statutul administrativ-juridic al organului
administraţiei publice.
3. Clasificarea organelor administraţiei publice.
Criteriile de clasificare ale organelor administraţiei publice; clasificarea conform temeiului
juridic de creare a lor, conform modalităţii de creare, conform tipurilor de competenţă, conform
modalităţii de emitere a deciziilor, conform locului lor în sistemul organelor puterii executive.
TEMA 5. Preşedintele Republicii Moldova
ca subiect al dreptului administrativ (1 oră)
1. Modalitatea de învestire în funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova.
Reglementarea juridică a modalităţii de învestire în funcţia de Preşesinte al Republicii
Moldova; procedura alegerii şi validarea rezultatelor alegerilor Preşedintelui Republicii
Moldova; depunerea jurămîntului de către Preşedintele nou ales.
2. Funcţiile de bază şi competenţa Preşedintelui Republicii Moldova ca subiect al
dreptului administrativ.
Locul şi rolul Preşedintelui Republicii Moldova în sistemul organelor puterii de stat;
competenţa Preşedintelui Republicii Moldova în raport cu Parlamentul, Guvernul, puterea
judecătorească, sfera politicii externe, sfera apărării statului şi sfera asigurării securităţii statului,
ordinii de drept şi combaterii infracţionalităţii.
3. Actele juridice emise de către Preşedintele Republicii Moldova.
Sistemul actelor juridice emise de către Preşedintele Republicii Moldova şi forţa lor
juridică.
4. Asigurarea activităţii Preşedintelui Republicii Moldova.
Inviolabilitatea, asigurarea materială şi financiară.
5. Răspunderea Preşedintelui Republicii Moldova.
Responsabilitatea administrativ-juridică, răspunderea politică şi răspunderea juridică a
Preşedintelui Republicii Moldova.
Studenţii nominalizaţi vor prezenta referate problematizate:
- Studiu comparat privind învestirea în funcţia de şef al statului în diferite ţări ale lumii.
- Reglementarea juridică şi polemica ştiinţifică privind sistemul şi denumirea actelor juridice emise de către
Preşedintele Republicii Moldova.

TEMA 6. Guvernul ca subiect al dreptului administrativ (1 oră)
1. Noţiune, principiile şi direcţiile de bază a activităţii Guvernului.
Definiţia Guvernului, direcţiile de activitate ale Guvernului şi principiile de bază ale
acesteia.
2. Componenţa Guvernului. Modalitatea de formare. Responsabilitatea şi
răspunderea.
Componenţa Guvernului; modalitatea formării Guvernului; responsabilitatea şi răspunderea
Guvernului şi membrilor Guvernului (demisia, exprimarea noţiunii de neîncredere).
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3. Componenţa Guvernului.
Definiţie, atribuţiile generale ale Guvernului şi atribuţiile reglementate în diverse direcţii de
activitate.
4. Raporturile Guvernului cu organele administraţiei publice locale şi alte organe.
Raporturile Guvernului cu organele administraţiei publice locale, cu ministerele şi alte
organe; participarea Guvernului în activitatea Parlamentului.
5. Organizarea activităţii Guvernului.
Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Guvernului; Aparatul şi Prezidiul Guvernului;
atribuţiile membrilor Guvernului.
TEMA 7. Organele centrale de ramură ale administraţiei publice ca subiecţi ai dreptului
administrativ (1 oră)
1. Sistemul organelor centrale de ramură ale administraţiei publice:
1.1. Modalitatea creării şi competenţa ministerelor.
1.2. Modalitatea creării şi competenţa organelor administrative centrale pe lîngă Guvern.
2. Structura organelor centrale de ramură ale administraţiei publice:
2.1. Structura ministerelor.
2.2. Structura organelor administrative centrale pe lîngă Guvern.
3. Reglementarea juridică de funcţionare a sistemului organelor centrale de ramură
ale administraţiei publice:
3.1. Statutul administrativ-juridic al ministerelor.
3.2. Statutul administrativ-juridic al organelor administrative centrale pe lîngă Guvern.
TEMA 8. Organele administraţiei publice locale
ca subiecţi ai dreptului administrativ (1 oră)
1. Dispoziţii generale privind organele administraţiei publice locale.
Definiţia şi sistemul organelor administraţiei publice locale; principiile de bază ale formării
şi funcţionării lor.
2. Consiliile locale – organe deliberative ale puterii de stat.
Definiţia, modalitatea alegerii şi împuternicirile consiliului local; sferele de activitate ale
consiliilor locale şi competenţa lor, responsabilitaea şi răspunderea acestora.
3. Primarul – subiect al puterii executive.
Modalitatea de învestire în funcţia de primar, competenţa şi direcţiile de activitate ale
primarului; actele juridice emise; responsabilitatea şi răspunderea primarului.
4. Consiliile raionale ale administraţiei publice locale.
Componenţa, modalitatea constituirii consiliului raional; direcţiile de activitate şi
competenţa lui.
5. Preşedintele raionului şi locţiitorii lui ca subiecţi ai puterii executive ai raionului.
Modalitatea de învestire în funcţia şi sistarea antiicipată al mandatului de preşedinte al
raionului şi locţiitorului lui; aparatul preşedintelui raionului şi atribuţiile sale; direcţiile de
activitate, competenţa şi actele juridice emise de către preşedintele raionului.
Studenţii nominalizaţi vor prezenta referate problematizate:
- Particularităţile administrării publice în municipiul Chişinău şi UTA Gagauz-Yeri.
- Particularităţile sistemului organelor administraţiei publice locale în ţările spaţiului European şi în alte ţări.
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TEMA 9. Funcţionarii publiici ca subiecţi ai dreptului administrativ (2 ore)
1. Serviciul de stat, funcţia de stat şi funcţionar de stat.
Definiţia autorităţii publice, definiţia funcţiei publice, definiţia funcţionarului public.
2. Principiile şi sarcinile de bază ale administrării publice.
3. Clasificarea funcţiilor publice.
4. Clasificarea funcţionarilor publici.
5. Statutul administrativ-juridic al funcţionarilor publici.
Raportul noţiunilor ”funcţionar de stat” şi ”funcţionar public”; elementele componente ale
noţiunii de ”statut administrativ-juridic”; drepturile şi obligaţiile generale ale funcţionarilor
publici; incompatibilităţile funcţiei publice.
6. Reglementarea administrativ-juridică a procedurii angajării în serviciul public.
Apariţia, modificarea şi stingerea raportului de serviciu.
Modalitatea de învestire în funcţia publică şi apariţia raporturilor de serviciu dintre
funcţionarul public şi organul respectiv; responsabilitatea funcţionarilor publici; asigurarea
materială şi socială a funcţionarilor publici; sistarea serviciului public.
7. Răspunderea juridică a funcţionarului public.
Răspunderea disciplinară, răspunderea materială, administrativă, penală.
Studenţii nominalizaţi vor prezenta referate problematizate:
- Particularităţile administrării publice în municipiul Chişinău şi UTA Gagauz-Yeri.
- Particularităţile sistemului organelor administraţiei publice locale în ţările spaţiului European şi în alte ţări.

TEMA 10. Cetăţenii ca subiecţi individuali ai dreptului administrativ (2 ore)
1. Capacitatea administrativ-juridică şi capacitatea administrativă de exerciţiu a
cetăţenilor Republicii Moldova.
Apariţia capacităţii administrativ-juridiceşi a capacităţii administrative de exerciţiu a
cetăţenilor Republicii Moldova; temeiul şi procedura de limitare a capacităţii de exerciţiu.
2. Statutul administrativ-juridic al cetăţenilor Republicii Moldova.
Temeiul juridic de obţinere şi pierdere a cetăţeniei Republicii Moldova; drepturile şi
obligaţiile constituţionale ale cetăţenilor Republicii Moldova; formele şi metodele de participare
a cetăţenilor în procesul de administrare publică; responsabilitatea cetăţenilor pentru
conformarea prevederilor normelor administrativ-juridice.
3. Statutul administrativ-juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor.
4. Garanţiile drepturilor cetăţenilor în sfera realizării puterii executive.
5. Metodele administrativ-juridice de protecţie a drepturilor cetăţenilor.
6. Dreptul cetăţenilor la petiţionare.
Studenţii nominalizaţi vor prezenta referate problematizate:
- Statutul administrativ-juridic al cetăţenilor Republicii Moldova.

TEMA 11. Actele juridice (actele administrative)ca formă de activitate ale organelor
puterii executive şi ale organelor administraţiei publice locale (2 ore)
1. Formele administrative de activitate ale organelor puterii executive.
Esenţa şi clasificarea formelor administrative de activitate; conţinutul şi esenţa formelor
juridice şi nejuridice de activitate.
2. Noţiunea şi importanţa juridică a actelor administrative.
Definiţia şi semnele de bază ale actelor administrative; locul şi rolul acestora în
administrarea publică.
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3. Tipurile actelor administrative.
Clasificarea actelor administrative; esenţa, conţinutul şi efectele juridice ale actelor
administrative cu caracter normativ şi a celor cu caracter individual.
4. Condiţiile legalităţii şi valabilităţii actelor administrative.
5. Procedura elaborării şi emiterii actelor administrative.
Structura logico-tehnică a actului administrativ; elaborarea, raportarea, studierea şi
adoptarea proiectului actului administrativ; remiterea spre executare a actului administrativ
adoptat.
6. Pierderea forţei juridice a actului administrativ.
Temeiurile pierderii forţei juridice a actului administrativ şi consecinţele sale; competenţa
şi procedura stabilirii faptului pierderii forţei juridice a actului administrativ.
7. Contractele administrative.
Noţiune şi particularităţi; raportul dintre contractul administrativ şi contractul civil;
obiectul şi subiecţii contractului administrativ; clasificarea contractelor administrative.
Studenţii nominalizaţi vor prezenta referate problematizate:

-

Esenţa şi conţinutul actelor administrative cu caracter normativ (actelor normative).
Efectele juridice ale lor.
Esenţa şi conţinutul actelor administrative cu caracter indivicual (actelor individuale).
Efectele juridice ale lor.
Condiţiile legalităţii şi valabilităţii actelor administrative.
Contractele administrative.
TEMA 12. Metodele de activitate ale organelor puterii executive şi ale organelor
administraţiei publice locale (6 ore)

1. Noţiunea şi genurile metodelor de administrare.
Definiţia, genurile şi sistemul metodelor de administrare.
2. Convingerea – metodă de bază în activitatea organelor executive şi organelor
administraţiei publice locale. Definiţie şi modalităţi.
3. Stimularea în cadrul sistemului metodelor de administrare.
Definirea stimulării ca metodă de influenţă a subiectului administrării asupra obiectului;
sistemul măsurilor de stimulare şi principiile de aplicare ale acestora.
4. Sistemul de autorizare în Republica Moldova ca metodă de activitate a organelor
executive şi organelor administraţiei publice locale.
Noţiunea, scopul şi baza juridică a sistemului de autorizare; procedura de autorizare;
supravegherea respectării regulilor şi condiţiilor privind activitatea de autorizare.
5. Supravegherea administrativă ca metodă de activitate a organelor executive şi a
administraţiei publice locale.
Raportul noţiunilor „control” şi „supraveghere”; supravegherea statală în domeniul
sănătăţii publice, antiincendiară şi a securităţii traficului rutier în Republica Moldova.
6. Introducerea diverselor regimuri administrativ-juridice ca metode de activitate ale
organelor centrale a administraţiei publice.
Definirea regimului administrativ-juridic, scopul introducerii şi conţinutul lui; regimul de
stare excepţională şi regimul stării de război.
7. Constrîngerea administrativ-juridică ca metodă de administrare.
Noţiunea şi particularităţile aplicării constrîngerii administrativ-juridice.
8. Tipurile de constrîngere administrativ-juridică.
Măsurile administrativ-juridice de constrîngere materială şi fizică, calsificarea lor.
9. Măsurile administrativ-juridice de prevenire.
Noţiune, regimul juridic al lor şi clasificarea lor.
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10. Măsurile administrativ-juridice de curmare (stopare).
Noţiunea, esenţa şi clasificarea măsurilor administrativ-juridice de curmare.
Studenţii nominalizaţi vor prezenta referate problematizate:
- Supravegherea în domeniul sănătăţii publice în Republica Moldova.
- Supravegherea statală antiincendiară în Republica Moldova.
- Supravegherea statală a securităţii traficului rutier în Republica Moldova.
- Măsurile administrativ-juridice de prevenire.
Măsurile administrativ-juridice de curmare (stopare).

TEMA 13. Responsabilitatea şi răspunderea juridică
în dreptul administrativ (6 ore)
1. Răspunderea juridică ca metodă a constrîngerii statale.
Noţiuni generale despre responsabilitate şi răspundere; deosebirea răspunderii juridce de
alte forme ale răspunderii; formele ei şi consecinţele aplicării.
2. Răspunderea administrativă.
Noţiunea, particularităţile şi formele de manifestare ale răspunderii administrative
(administrativ-disciplinară, administrativ-patrimonială, contravenţională).
3. Răspunderea administrativ-contravenţională.
Raportul dintre noţiunile „abatere administrativă” şi „contravenţie”; definirea răspunderii
administrativ-contravenţionale; condiţiile aplicării corecte a răspunderii administrativcontravenţionale.
4. Principiile răspunderii administrativ-contravenţionale.
5. Contravenţia – unicul temei juridic de aplicare a răspunderii administrativcontravenţionale.
Definiţia şi semnele de bază ale contravenţiei, elementele constitutive ale ei; raportul dintre
„fapta contravenţională” şi „componenţa juridică a ei”.
6. Circumstanţele ce exclud caracterul contravenţional al faptei comise.
Studenţii nominalizaţi vor prezenta referate problematizate:
- Răspunderea administrativă.
- Studiu comparat privind răspunderea administrativă în ţările spaţiului european.
- Studiu comparat privind persoana juridică ca subiect al răspunderii contravenţionale.
- Studiu comparat privind sistemul sancţiunilor contravenţionale în alte ţări ale lumii.

TEMA 15. Procesul administrativ şi dreptul administrativ procesual
(2 ore)
1. Definirea şi conţinutul procesului administrativ.
Definiţia şi tipurile procesului administrativ; esenţa procesului tehnico-legislativ în
activitatea de elaborare a actelor juridice, procesul administrativ de dotare (înzestrare) şi
aprocesului de jurisdicţie administrativă.
2. Dreptul administrativ-procesual şi normele acestuia.
Particularităţile dreptului administrativ-procesual; problemele codificării lui şi gruparea
normelor administrativ-procesuale.
3. Principiile şi fazele procesului administrativ.
Noţiunea şi esenţa principiilor de bază ale procesului administrativ; fazele procesului
administrativ şi conţinutul lor.
4. Subiecţii (părţile) procesului administrativ.
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TEMA 16. Procesele administrative (2 ore)
1. Raportul noţiunilor „proces administrativ” şi „procedură administrativă”.
2. Procedura administrativă de soluţionare a petiţiilor.
Cadrul juridic şi fazele procedurii de soluţionare a petiţiilor; termenele de soluţionare a
petiţiilor şi consecinţele juridice ale nerespectării lor.
3. Procedura administrativă de aplicare a măsurilor de stimulare.
Aplicarea măsurilor de stimulare ca metodă de influenţă a subiectului administrării asupra
conştiinţei celui administrat; sistemul măsurilor de stimulare şi modalitatea aplicării lor.
4. Procedura de aplicare a sancţiunilor disciplinare (procedura disciplinară).
Scopul şi temeiul juridic de aplicare a sancţiunilor disciplinare; fazele procedurii
disciplinare şi conţinutul acestora; atacarea deciziei cu privire la aplicarea sancţiunii disciplinare;
executarea deciziei cu privire la aplicarea sancţiunii disciplinare.
Studenţii nominalizaţi vor prezenta referate problematizate:
- Procedura administrativă de soluţionare a petiţiilor.
- Procedura de aplicare a sancţiunilor disciplinare (procedura disciplinară).

TEMA 17. Procesul (procedura)contravenţional (2 ore)
1. Procedura contravenţională. Noţiunea, scopul şi sarcinile acestuia.
Definirea şi particularităţile procedurii contravenţionale; scopul şi sarcinile procedurii
contravenţionale.
2. Noţiunea şi conţinutul jurisdicţiei administrative.
3. Principiile procedurii contravenţionale.
4. Circumstanţele ce exclud procedura contravenţională.
5. Obiectul probaţiei şi probele în procedura contravenţională.
Obiectul probaţiei şi probele în procedura contravenţională: noţiune şi conţinut.
6. Corpurile delicte şi documentele în procedura contravenţionale.
7. Aprecierea probelor.
8. Participanţii la procedura contravenţională: drepturile, obligaţiile şi
responsabilitatea lor.
Studenţii nominalizaţi vor prezenta referate problematizate:
- Măsurile de asigurare a procedurii contravenţionale.
- Fazele procedurii contravenţionale şi conţinutul lor.

TEMA 19. Mijloacele de asigurare a legalităţii
în sfera administrării publice (10 ore)
1. Controlul activităţii organelor executive: scopul, esenţa şi subiecţii controlului.
2. Controlul parlamentar.
Direcţiile de bază ale controlului parlamentar; controlul parlamentar al activităţii
Preşedintelui Republicii Moldova, al activităţii Guvernului; controlul financiar realizat de către
Curtea de Conturi.
3. Controlul administrativ efectuat de către organele puterii executive.
Tipurile controlului efcetuat de către organele puterii executive; controlul general,
departamental, supradepartamental: obiectul şi subiecţii controlului, particularităţile lui.
4. Supravegherea administrativă ca mijloc de asigurare a legalităţii şi disciplinei.
Cadrul juridic al supravegherii administrative, particularităţile sale şi raportul ei cu
controlul.
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5. Esenţa şi particularităţile controlului judecătoresc.
Subiecţii controlului judecătoresc, controlul din partea Curţii Constituţionale a Republicii
Moldova, din partea instanţelor judecătoreşti de drept comun, din partea instanţelor de
contencios administrativ. Obiectul sesizării în instanţa de contencios administrativ, actele
exceptate de la controlul judecătoresc şi subiecţii cu drept de sesizare în instanţa de contencios
administrativ. Temeiurile de abrogare de către instanţa de contencios administrativ a actului
administrativ contestat şi consecinţele juridice ale abrogării.
6. Controlul general al organelor procuraturii.
Direcţiile de bază ale controlului organelor procuraturii privind asigurarea legalităţii şi
disciplinei în sfera administrării publice, competenţa şi împuternicirile; actele juridice emise de
către organele procuraturii în baza rezultatelor controlului efectuat.
7. Controlul administrativ la nivelul administrării publice locale.
Studenţii nominalizaţi vor prezenta referate problematizate:
- Controlul parlamentar.
- Controlul administrativ efectuat de către organele puterii executive.
- Controlul general al organelor procuraturii.
- Controlul administrativ la nivelul administrării publice locale.
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III. TEMATICA CARE POATE FI RECOMANDATĂ PENTRU REFERATELE
TIINŢIFICE RAPORTATE LA ORELE DE SEMINAR I SIMPOZIOANELE
TIINŢIFICE, PENTRU TEZELE DE MASTER I DE LICENŢĂ
1. Esenţa şi particularităţile de bază ale administrării publice
2. Studiul comparat privind investirea în funcţia de şef al statului în diferite ţări ale lumii
3. Reglementarea juridică şi polemica ştiinţifică privind sistemul şi denumirea actelor
juridice emise de către Preşedintele Republicii Moldova
4. Particularităţile administrării publice în municipiul Chişinău şi UTA Gagauz -Yeri
5. Particularităţile sistemului organelor administraţiei locale în ţările spaţiului European şi
în alte ţări
6. Esenţa şi conţinutul actelor administrative cu caracter normativ (actelor normative).
Efectele juridice ale lor.
7. Esenţa şi conţinutul actelor administrative cu caracter individual (actelor individuale).
Efectele juridice ale lor.
8. Condiţiile legalităţii şi eficacităţii ale actelor administrative
9. Procedura elaborării şi emiterii actelor administrative
10. Pierderea forţei juridice a actului administrative
11. Contractele administrative
12. Raporturile administrativ-juridice şi convingerea.
13. Baza juridică a sistemului de autorizare în Republica Moldova.
14. Emiterea deciziei privind elaborarea autorizaţiei şi executarea ei.
15. Suspendarea, retragerea şi anularea autorizaţiei.
16. Supravegherea statală în domeniul sănătăţii publice în Republica Moldova.
17. Supravegherea statală antiincendiară în Republica Moldova.
18. Supravegherea statală a securităţii traficului rutier în Republica Moldova.
19.Noţiunea, conţinutul juridic şi temeiul introducerii regimului de stare excepţională.
20. Noţiunea, conţinutul juridic, temeiul introducerii şi particularităţile regimului stării de
război.
21. Constrîngerea administrativ-juridică ca metodă de administrare.
22. Sistemul măsurilor administrative-juridice de prevenire, aplicate în scopul asigurării
securităţii publice şi securităţii persoanei. Temeiul juridic şi ordinea aplicării lor.
23. Sistemul măsurilor administrativ-juridice de prevenire, care au drept scop prevenirea
încălcării normelor de drept. Temeiul juridic şi ordinea aplicării lor.
24. Sistemul măsurilor administrativ-juridice de curmare, aplicate nemijlocit faţă de
făptuitorul unui delict ilicit. Temeiul de aplicare al lor.
25. Sistemul măsurilor administrativ-juridice de curmare cu character patrimonial. Esenţa
lor şi temeiul de aplicare al lor.
26. Sistemul măsurilor administrativ-juridic de curmare cu caracter tehnic.
Particularităţile aplicării lor.
27. Sistemul măsurilor administrativ-juridice de curmare cu caracter sanitarepidemiologic. Scopul aplicării lor.
28. Formele de manifestare ale răspunderii administrative
29. Contravenţia unicul temei juridic de aplicare a răspunderii administrativcontravenţionale.
30. Studiu comparat privind răspunderea administrativă în ţările spaţiului European.
31. Studiu comparat privind persoana juridică ca subiect al răspunderii contravenţionale.
32. Studiu comparat privind sistemul sancţiunilor contravenţionale în alte ţări ale lumii.
33. Procedura administrativă de soluţionare a petiţiilor.
34. Procedura de aplicare a sancţiunilor disciplinare (procedura disciplinară).
35. Obiectul probaţiei şi probele în procedura contravenţională.
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36. Măsurile de asigurare a procedurii contravenţionale.
37. Fazele procedurii contravenţionale şi conţinutul lor.
38. Controlul parlamentar.
39. Formele şi metodele controlului parlamentar.
40. Controlul administrativ efectuat de către organele puterii executive.
41. Supravegherea administrativă ca mijloc de asigurare a legalităţii şi disciplinei
42. Procedura prealabilă de examinare a cauzei.
43. Procedura de examinare a acţiunii în instanţa de judecată.
44. Consecinţele juridice abrogării actului administrativ contestat.
45. Răspunderea în contenciosul administrativ: formele răspunderii, răspunderea autorităţii
administrarive, răspunderea funcţionarilor publici.
46. Practica judecătorească în materie de contencios administrativ.
47. Apariţia şi evoluţia contenciosului administrativ ca instituţie juridică.
48. Categoriile şi particularităţile contenciosului administrativ în spaţiul
European în alte ţări ale lumii.
49. Controlul general al organelor procuraturii.
50. Controlul administrativ la nivelul administrării publice locale.
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IV. STRATEGII DE EVALUARE
Evaluarea curentă se va efectua prin referate problematizate, notele obţinute
argumentîndu-se în dependenţă de modul de participare a studenţilor la dezbateri, studii de caz,
jocuri pe rol, pregătirea referatelor.
Evaluarea finală - examen în formă scrisă, constînd în răspunderea la subiectele din biletul
de examinare.
Biletul va conţine trei subiecte teoretice.
ALGORITMUL DE CALCULARE A NOTEI
Pentru un scor total de 100 %
I întrebare teoretica- 30 %
II întrebare teoretica-30 %
III întrebare cu aplicarea practica a competentelor teoretice- 40 %
100%- nota “zece”
90 %- nota “noua”
80 %- nota “opt”
70%-nota “sapte”
60%-nota “sase”
50%-nota “cinci”
40%-nota “patru”
30%-nota “trei”
20%-nota “doi”
10%-nota “unu”
Explicitarea procentajului pe parametri
Evaluarea competentelor gnoseologice la intrebarea teoretica:
► Expunerea logica, consecventa, convingatoare a materialului de program- 30%;
► Argumentarea opiniilor stiintifice consacrate subiectului respectiv, cu mentionarea
numelor notorii de savanti in domeniu si referinte la operele lor- 30 %;
►Utilizarea propriilor argumente in baza cercetarilor individuale, realizate in afara
programului, cu formularea unor rationamente si concluzii originale-30 %;
► Nivelul expunerii (utilizarea terminologiei stiintifice a disciplinei)- 10 %.
Evaluarea competentelor praxiologice la intrabarea practica:
► Corectitudinea solutionarii problemei, studiului de caz- 65 %
► Argumentarea textuala a solutiei obtinute- 15 %
► Originalitatea metodei de calculare a problemei -20%
Pentru activitatea din timpul anului universitar se pot acorda puncte suplimentare. Se
acordă un punct suplimentar pentru prezenţă integrală la cursuri şi la seminare şi pentru
participarea activă la dezbaterile de la orele practice, la soluţionare a studiilor de caz şi
prezentarea referatelor problematizate.
De asemenea vor fi încurajaţi participanţii cu raporturi în cadrul Conferinţei studenţeşti
anuale dedicate Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului.
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V. SUBIECTELE PENTRU EXAMEN
1. Administrarea socială şi administrarea publică: noţiune, definiţie şi conţinut
2. Ordinea socială şi ordinea de drept: definiţie, conţinut şi coraportul dintre ele
3. Administrarea publică ca obiect de reglementare a dreptului administrativ
4. Funcţiile de bază ale puterii executive
5. Principiile şi formele de organizare a puterii executive
6. Noţiuni generale privind dreptul administrative
7. Obiectul dreptului administrative
8. Sistemul dreptului administrative
9. Coraportul dreptului administrativ cu ramurile înrudite ale dreptului
10. Izvoarele dreptului administrative
11. Noţiunea, structura şi tipurile normelor administrativ-juridice
12. Realizarea prescripţiilor normelor administrativ-juridice
13. Raportul administrativ-juridic şi structura lui
14. Noţiunea şi sistemul organelor puterii executive (administraţiei publice)
15. Clasificarea organelor administraţiei publice
16. Instituirea funcţiei de Preşedinte în Republica Moldova
17. Modalitatea investirii în funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova
18. Funcţiile de bază şi competenţa Preşedintelui Republicii Moldova ca subiect al
dreptului administrative
19. Actele juridice emise de către Preşedintele Republicii Moldova
20. Răspunderea Preşedintelui Republicii Moldova
21. Noţiune, principiile şi direcţiile de bază de activitate ale Guvernului
22. Componenţa Guvernului. Modalitatea de formare. Răspunderea
23. Competenţa Guvernului
23. Raporturile Guvernului cu organele administraţiei publice locale şi alte organe
24. Organizarea activităţii Guvernului
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 ai 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 ale actelor administrative
47. Tipurile actelor administrative
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48. Condiţiile legalităţii şi eficacităţii ale actelor administrative
49. Procedura elaborării şi emiterii actelor administrative
50. Pierderea forţei juridice a actului administrative
51. Contractele administrative
52. Noţiunea şi genurile metodelor de administrare
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 ale organelor executive şi
administraţiei publice locale
57. Introducerea diverselor regimuri administrativ-juridice ca metode de activitate ale
organelor centrale a administriei 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 – ca 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 administrative
70. Dreptul administrativ procesual şi normele administrativ-procesuale
71. Principiile şi fazele procesului administrative
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
78. Măsurile de asigurare a procedurii contravenţionale
79. Fazele procedurii contravenţionale şi conţinutul lor
80. Supravegherea administrativă ca mijloc de asigurare a legalităţii şi disciplinei
81. Legalitatea şi disciplina în sfera administrării publice. Însemnătatea şi conţinutul lor
82. Mijloacele de asigurare a legalităţii şi disciplinei în sfera administrării publice
83. Controlul administrativ la nivelul administrării publice locale
84. Controlul activităţii organelor executive: scopul, esenţa şi subiecţii controlului
85. Noţiunea de sancţiune contravenţională şi scopul aplicării ei
86. Controlul parlamentar
87. Controlul administrativ efectuat de către organele puterii executive
88. Contolul judecătoresc. Esenţa şi particularităţile lui
89. Controlul general al organelor procuraturii
90. Jurisdicţia administrativă: noţiune şi conţinut.
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