
 

 

Conţinutul cursului: 

Administrarea publică — obiect al reglementării administrativ-juridice  

Dreptul administrativ ca ramură al dreptului public şi ca ştiinţă 
Normele şi raporturile de drept administrativ 

Cetăţenii ca subiecţi individuali ai dreptului administrativ 

Organele administraţiei publice ca subiecţi de bază ai dreptului administrativ 
Preşedintele Republicii Moldova ca subiect al dreptului administrativ 

Guvernul ca subiect al dreptului administrativ 

Organele centrale de ramură ale administraţiei publice ca subiecţi ai dreptului administrativ 

Organele administraţiei publice locale ca subiecţi ai dreptului administrativ 

Funcţionarii publici ca subiecţi ai dreptului administrativ 

Actele juridice (actele administrative) ca formă de activitate ale organelor puterii executive şi ale 

organelor administraţiei publice locale 
Metodele de activitate ale organelor puterii executive şi ale organelor administraţiei publice locale 

Responsabilitatea şi răspunderea juridică în dreptul administrativ 

Sancţiunile contravenţionale 
Legalitatea în sfera administrării publice 

Mijloacele de asigurare a legalităţii în sfera administrării publice 

Controlul judecătoresc. 
 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea  acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi 

competenţe: să definească sistemul autorităţilor publice centrale şi locale, modul de formare, atribuţiile şi 

competenţele organelor executive şi raportul dintre acestea; să descrie metodele de activitate ale organelor 

puterii executive şi mijloacele de asigurare a legalităţii; să poată determina esenţa sistemului naţional de 
drept în domeniul dreptului administrativ; să stabilească instituțiile de drept administrativ corespondente 

în sistemul autorităților publice de diferit nivel; să cunoască rolul și locul instituțiilor de drept 

administrativ în sistemul de drept; să califice corect raporturile juridice din domeniul dreptului 
administrativ, oferind soluţii legale în situaţii juridice specifice; să arate mecanismul activităţii organelor 

administraţiei publice; să aplice prevederile relevante la determinarea sancţiunilor contravenţionale 

aplicabile; să elaboreze proiecte profesionale cu utilizarea legislaţiei în vigoare; să evalueze oportunitatea 
aplicării legislaţiei naţionale sau străine la rezolvarea situaţiilor juridice din domeniul dreptului 

administrativ; să recomande corect normele juridice pertinente relaţiilor sociale administrative; să distingă 

interacțiunea dintre autotitățile publice de diferite niveluri și specializări; să realizeze un studiu juridic şi 

să distingă între prevederile relevante faţă de cele irelevante care au incidenţă în rezolvarea unor situaţii 
specifice. 
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