
 
 

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI   

  

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 
din care: 3.2      
curs 

2 3.3  seminar 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 
din care: 3.5      
curs 

28 3.6  seminar 28 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 45 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 40 

Pregătire seminare, teme, referate, portofolii şi eseuri 31 

Tutoriat 1 

Examinări 2 

Alte activităţi ...................................  
 

3.7 Total ore studiu individual 119 

3.8 Total ore pe semestru 175 

3.9 Număr de credite  7 

 

 

 
  

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi  

1.2 Facultatea Facultatea de Drept 

1.3 Departamentul Departamentul interdisciplinar Centrul de Studii Europene 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii MASTER BĂLȚI, Ciclul II de studii  

1.6 Programul de studii / Calificarea DREPT EUROPEAN 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept administrativ european  

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Claudiu George Pupăzan 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Ion Dănoi 

2.4 An de studiu I 2.5 Semestru II 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei
*
 OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum  

4.2 De competenţe  

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Sală de curs 

5.2 De desfăşurare a seminarului  Sală de curs/seminar 



 
 

 
 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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C.1. Cunoaşterea aprofundată şi utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor 

şi metodologiilor din domeniul dreptului administrativ european   
C.2.  Utilizarea adecvată a terminologiei specifice dreptului administrativ european   
C.3.  Cunoaşterea legislaţiei româneşti şi a legislaţiei Uniunii Europene  
C.4.  Înţelegerea şi interpretarea corectă a actelor normative din dreptul administrativ 
european 
C.5. Capacitatea de a elabora argumente în sprijinul propriilor idei în legătură cu o temă 
dată 
C.6. Capacitatea de a realiza o cercetare independentă a unui text juridic nou care nu a 

mai fost studiat anterior  
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 CT.1. Îndeplinirea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea 
regulilor deontologice specifice domeniului juridic  

CT.2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă individuală, precum şi în echipă, cu 
respectarea profilului profesional şi a palierelor ierarhice 

 CT.3. Utilizarea eficientă şi critică a resurselor de documentare şi a surselor de informare 
şi de formare profesională, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de 
circulaţie internaţională 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 
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Cunoaşterea specificului şi funcţionării instituţiilor administrative din unele ţări ale Uniunii 
Europene precum şi de la nivelul Uniunii Europene   

7
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii:  
  vor cunoaşte modul în care a evoluat dreptul administrativ al unor ţări membre ale 

Uniunii Europene;  
  vor cunoaşte principiile generale ale dreptului administrativ european;  

  vor fi capabili să definească şi să descrie organizarea și funcționarea instituțiilor 

politice şi administrative ale Uniunii Europene, precum și relațiile dintre acestea;  
  vor cunoaşte mecanismele de control al legalităţii deciziilor administrative;   
  vor fi capabili să analizeze și să interpreteze legislatia Uniunii Europene.  

 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare 
Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

1. 
Aspecte generale referitoare la dreptul 
administrativ în ţări din Uniunea Europeană 

prelegere interactivă 2 ore (referințe 1,4,6) 

2. 

Organizarea structurilor administrative în 
unele ţări ale Uniunii Europene. Modelul 
francez, german și britanic de organizare a 
administrației publice centrale și locale. 

prelegere interactivă 2 ore (referințe 4,5,6) 

3. 
Controlul administrației publice în 
sistemele juridice francez, german și 
britanic. Formele de control. 

prelegere interactivă 2 ore (referințe 1,5,6 ) 

4. 
 Administraţia publică în Uniunea   
Europeană. Aspecte generale. 

prelegere interactivă 
2 ore (referințe 1, 

8,9,11) 



 
 

 
 

5. 
Conceptul de drept administrativ al Uniunii 
Europene. 

prelegere  interactivă 
2 ore (referințe 

1,2,7,8,9) 

6. 
Izvoarele dreptului administrativ al Uniunii 
Europene. 

prelegere interactivă 
2 ore (referințe 

1,2,7,8,9) 

7. 
Principiile dreptului administrativ al Uniunii 
Europene. 

prelegere  interactivă 2 ore (referințe 1,8) 

8. 
Instituţii politice ale Uniunii Europene 
potrivit Tratatului de la Lisabona. 

prelegere interactivă 
2 ore (referințe 

1,2,7,8,9) 

9. 
Structurile administrative ale Uniunii 
Europene potrivit Tratatului de la Lisabona. 

prelegere interactivă 2 ore (referințe 7,8) 

10. 
Autoritățile administrative ale Uniunii 
Europene cu rol consultativ. 

prelegere interactivă 2 ore (referințe 1,7,8) 

11. 
Procesul decizional în Uniunea Europeană. 
Aspecte generale. 

prelegere interactivă 2 ore (referințe 1,7,8) 

12. 

Proceduri de adoptare a actelor legislative 
și a deciziilor administrative la nivelul 
Uniunii Europene potrivit Tratatului de la 
Lisabona. 

prelegere  interactivă 2 ore (referințe 1,2,3) 

13. 
Controlul legalităţii deciziilor administrative. 
Rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene. 

prelegere  interactivă 2 ore (referințe 5,1,6) 

14. 
Relaţiile instituţiilor comunitare cu 
autoritățile naţionale. 

prelegere interactivă 
2 ore (referințe 

7,8,9,10) 

 
  Bibliografie  
 
Referinţe principale: 

1.   Ioan Alexandru, Drept administrativ european, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2010;  

2. George Claudiu Pupăzan, Drept administrativ european. Note de curs, Ed. Hamangiu, București, 
2019. 

 
Referinţe suplimentare: 

1. 1.Tratatul de la Lisabona, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 306, 17.12.2007 (ediţia în 
limba română; eur-lex.europa.eu);  

2. EUR-Lex Access to European Union Law (eur-lex.europa.eu).    
3. Cezar Corneliu Manda, Drept administrativ comparat. Controlul administrativ în spațiul juridic 

european, Ed. Lumina Lex, București 2005; 
4. Salvador Parrado Diez, Sisteme administrative comparate, Ed. Universității Alexandru Ioan Cuza 

din Iași, Iași, 2005; 
5. Dana Apostol Tofan, Instituții administrative europene, colecția Master, Ed. C.H.Beck, București, 

2006; 
6. Ioan Alexandru, Claudia Gilia, Ivan-Vasile Ivanoff, Sisteme politico-administrative europene, 

Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2008. 
7. Tudorel Ștefan, Beatrice Andreșan-Grigoriu, Drept comunitar, Ed. C.H. Beck, București, 2007; 
8. Octavian Manolache, Drept comunitar, ed. a V-a, Ed. C.H. Beck, București, 2006; 
9. Gyula Fabian, Nicolae Mihu, Emod Veress, Parlamentul European, Ed.Wolters Kluwer, 

București, 2007; 
10. Cristian Ionescu, Drept constituțional comparat , Ed. C. H. Beck, București 2008; 

            11.Armenia Androniceanu, Sisteme administrative în statele din Uniunea Europeană. Studii 
comparative, Ed. Universitară, București, 2007. 
 
 



 
 

 
 

8.2 Seminar  Metode de predare 
Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

1. 
Evoluția dreptului administrativ în statele 
europene.  

Problematizarea, 

conversația euristică, 
analiză pe text  

 
2 ore; 

 
- Fişa de seminar (1) 

(referințe 1,3,6) 

2. 
Uniunea Europeană. Istoric. prezent și 
viitor.  

Problematizarea, 

conversația euristică, 
analiză pe text   

 
2 ore; 

- Fişa de seminar 

(2)(referințe 1,3,6) 

3. 
Aspecte specifice organizării structurilor 
administrative în Franța 

Problematizarea, 

conversația euristică, 
analiză pe text     

2 ore; 
- Fişa de seminar (3) 

(referințe 3) 

4. 
Particularități în organizarea administrației 
publice centrale și locale în Republica 
Federală Germania 

Problematizarea, 

conversația euristică, 
analiză pe text 

2 ore; 
- Fişa de seminar (4) 

(referințe 3) 

5. 
Organizarea administrației publice centrale 
și locale în Marea Britanie. 

Problematizarea, 

conversația euristică, 
analiză pe text    

2 ore; 
- Fişa de seminar (5) 

(referințe 2,3) 

6. 
Analiza izvoarelor și a principiilor dreptului 
administrativ al Uniunii Europene. 

Problematizarea, 

conversația euristică, 
analiză pe text   

2 ore; 
- Fişa de seminar (6) 

(referințe 1,7,6) 

7. 
Instituțiile Uniunii Europene. Instituții 
politice și instituții cu rol administrativ.  

Problematizarea, 

conversația euristică, 
analiză pe text   

 
2 ore; 

- Fişa de seminar (7) 
(referințe 1,7,6) 

 

8. 
Rolul autorităților administrative ale Uniunii 
Europene cu atribuții consultative. 

Problematizarea, 

conversația euristică, 
analiză pe text   

2 ore; 
- Fişa de seminar (8) 

(referințe 1,7,6) 
 

9. 
Comisia europeană. Rol și atribuții. 
 

Problematizarea, 

conversația euristică, 
analiză pe text   

2 ore; 
- Fişa de seminar (9) 

(referințe 1,7,6) 

10. 
Actele juridice ale instituțiilor Uniunii 
Europene. Actele legislative, delegate și de 
punere în aplicare (de executare). 

Problematizarea, 

conversația euristică, 
analiză pe text   

2 ore; 
- Fişa de seminar (10) 

(1,6,7) 
 

11. 
Procedura de adoptare a deciziei 
administrative de către instituțiile 
competente ale Uniunii Europene. 

Problematizarea, 

conversația euristică, 
analiză pe text   

2 ore; 
- Fişa de seminar (11) 

(referințe 1,3,6,7) 

12. 
Organizarea și competenţa Curţii de 
Justiţie.   

Problematizarea, 

conversația euristică, 
analiză pe text    

2 ore; 
- Fişa de seminar (12) 

(referințe 1,3,6,7) 

13. 
Procedura de soluționare a litigiilor de 
natură administrativă în fața Curţii de 
Justiţie.   

Problematizarea, 

conversația euristică, 
analiză pe text   

2 ore; 
- Fişa de seminar (13) 

(referințe 1,3,6,7) 

14. Recapitulare 

Problematizarea, 

conversația euristică, 
analiză pe text 

2 ore; 
- Fişa de seminar (14) 

 



 
 

 
 

 

 

                                                                                         
Data completării               Titular de curs       Titular de seminar 

   19.09.2022 Lect. univ. dr. George Claudiu Pupăzan Lect. univ. dr. Ion Dănoi 
  

 
 

Data avizării în departament      Director de departament 

23.09.2022 Lect. univ. dr. Olga Andreea Urda 
 

    

Bibliografie  
 

1. J. Schwarze, L’état actuel et les perspectives du droit administratif européen – L’entrée en 
matière, in J. Schwarze, L’état actuel et les perspectives du droit administratif européen – 
Analyses de droit comparé, Bruylant, Bruxelles, 2010, 11-30   

2. Elena Simina Tănăsescu, Constituţia Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord. 
Prezentare generală, în Ştefan Deaconu (coordonator), Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, 
 3.Silviu Gabriel Barbu, Codex constituţional. Constituţiile statelor membre ale Uniunii Europene, 
Volumul II, Monitorul Oficial, Bucureşti, 2015, 205-260. 
4. P.G. Bran, Libertatea potrivit lui Florentinus şi potrivit lui Montesquieu. Observaţii critice, în Pandectele 
Române, nr. 6, 2015, 121-127 
5. P.G. Bran, Libertatea romană. Limite şi constrângeri juridice, în Studii şi Cercetări Juridice, nr. 3, 2015, 
397-402 

 6.Tratatele Uniunii Europene, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013; 
 7.Tratatul de la Lisabona, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 306, 17.12.2007 (ediţia în limba română; 

eur-lex.europa.eu); -     

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cunoaşterea teoretică aprofundată a noţiunilor de drept administrativ european oferă cadrul unei perspective 
juridice profesioniste, în care studenţii vor fi capabili să înţeleagă comparativ elementele specifice unor ordini 
de drept diferite, cât şi să comunice eficient în contextul cooperării în cadrul instituţiilor europene.    

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.4 Curs 

Dovedirea însuşirii 
conţinuturilor prin răspunsul 
corect la minim 50% din 
subiectele de examinare scrisă  

Examen scris 75 % 

10.5 Seminar  

 
Dovedirea însuşirii 
conţinuturilor prin: participarea 
la discuţiile din seminare, 
prezentarea liberă a unui 
referat pe o temă dată 
 

Evaluarea continuă a 
activităţii la seminar 

25% şi condiţie 
de prezentare la 
examen  

10.6 Standard minim de performanţă 

Răspunsuri corecte la minimum 50% din temele de la examinarea scrisă; realizarea în proporţie de minimum 
75% a prezenţei şi promovarea celor doua teste de seminar. 


