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Disciplina: Drept Administrativ 2 
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Semestrul : I                                   
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1 

- Seminar organizatoric: prezentarea 
obiectivelor disciplinei, a competenţelor 
vizate, distribuirea temelor de casă  
Actul administrativ-3 ore 
Teoria generală a răspunderii în dreptul 
administrativ- 1 oră 

 06.10.17 
(4 ore)          

2 

- Seminar organizatoric: prezentarea 
obiectivelor disciplinei, a competenţelor 
vizate, distribuirea temelor de casă  
Actul administrativ-3 ore 

 Teoria generală a răspunderii în dreptul 
administrativ- 1 oră 
 

13.10.17 
(4 ore)           

3             

4      

  - Teoria generală a răspunderii în dreptul 
administrativ- continuare- 1 oră 

 Constrângerea şi răspunderea 
administrative-2 ore 
Răspunderea administrativ patrimonială- 1 
oră 

28.10.17 
(4 ore) 

27.10.17 
(4 ore)       28.10.17 28.10.17 

- Evaluare temă 
de casă 

 

5 

 - Răspunderea administrativ patrimonială- 
continuare-1 oră  

 Răspunderea administrativ disciplinară- 2 
ore 

  Răspunderea funcţionarilor publici în 
legislaţia română – 1 oră 

03.11.17 
(4 ore)           

6 

 - Răspunderea administrativ patrimonială- 
continuare-1 oră  

 Răspunderea administrativ disciplinară- 2 
ore 

  Răspunderea funcţionarilor publici în 
legislaţia română – 1 oră 
 

 10.11.17 
(4 ore)          

7 

 - Răspunderea funcţionarilor publici în 
legislaţia română- continuare 1 oră 

 Teoria generală a răspunderii 
contravenţionale- 3 ore 

17.11.17 
(4 ore)        17.11.17  - Evaluare scrisă 



     
 
 
  
 
 E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs 
 
                                      Titular disciplina, Asistent, 

Lect. univ. dr. Marius ANDREESCU                    Lect. univ. dr. Sorina IONESCU     

8 

 - Răspunderea funcţionarilor publici în 
legislaţia română- continuare 1 oră 
Teoria generală a răspunderii 
contravenţionale- 3 ore 

 24.11.17 
(4 ore)        24.11.17 - Evaluare scrisă 

9             

10 

Consideraţii generale privind contenciosul 
administrativ-3 ore 
Contenciosul administrativ reglementat de 
Legea 554/2004- 1 oră 
 
Contenciosul administrativ reglementat de 
Legea 554/2004- continuare – 2 ore 
Procedura prealabilă sesizării instanţei de 
contencios administrativ-recursul 
administrativ- 2 ore 

08.12.17 
(4 ore) 

 
 
 
 

10.12.17 
(4 ore) 

   

    08.12.17 
10.12.17  - Evaluare temă 

de casă 

11 
Consideraţii generale privind contenciosul 
administrativ-3 ore 
Contenciosul administrativ reglementat de 
Legea 554/2004- 1 oră 

 15.12.17 
(4 ore) 

  
     15.12.17 - Evaluare temă 

de casă 

12 

- Procedura prealabilă sesizării instanţei 
de contencios administrativ-recursul 
administrativ- continuare- 1 oră 
 Procedura în faţa instanţei de contencios 
administrativ – 3 ore 
 

22.12.17 
(4 ore) 

   

       

13 

Contenciosul administrativ reglementat de 
Legea 554/2004- continuare – 2 ore 
Procedura prealabilă sesizării instanţei de 
contencios administrativ-recursul 
administrativ- 2 ore 

 12.01.18 
(4 ore) 

  

     12.01.18 - Evaluare temă 
de casă 

14 

- Procedura prealabilă sesizării instanţei 
de contencios administrativ-recursul 
administrativ- continuare- 1 oră 
 Procedura în faţa instanţei de contencios 
administrativ – 3 ore 
 

 21.01.18 
(4 ore) 
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3             


