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Fișa disciplinei 

Anul academic 2022-2023 

 
 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai 
1.2. Facultatea Studii Europene 
1.3. Departamentul Studii Europene şi Guvernanţă 
1.4. Domeniul de studii   Științe administrative 
1.5. Ciclul de studii Licenţă 
1.6. Programul de studii/Calificarea Administrație europeană/Licențiat în științe administrative 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept administrativ european 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Carmen-Nora Lazăr 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. Carmen-Nora Lazăr 
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 6 2.6. Tipul de evaluare1 E 2.7 Regimul disciplinei2 OB 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Nr. de ore pe săptămână 4 Din care 3.2. curs 2 Din care 3.3. seminar/ 
laborator 

2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ3 48 Din care 3.5. curs 24 Din care 3.6. seminar/ 
laborator 

24 

Distribuţia fondului de timp                           ore convenţionale4                25 x 6 = 150 Ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  40 
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  20 
Tutoriat  - 
Examinări  2 
Alte activităţi:.................................................. - 
3.7. Total ore studiu individual 102  
3.8. Total ore pe semestru 150 
3.9. Numărul de credite      6 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  - 

4.2. de competenţe  Cunoștințe de teoria generală a dreptului și de drept al UE 

 
1 Tipul de evaluare: E – examen, VP – verificare pe parcurs, C – colocviu. 
2 Regimul disciplinei: OB - obligatorie, OP - opţională, F- facultativă.  
3 La anii terminali, semestrul 2 are doar 12 săptămâni; în rest, 14. 
4 25 x nr. credite (la fel ca nr. total ore pe semestru), din care se scad orele de curs şi seminar, pentru a obţine totalul orelor de studiu individual, 
distribuite în cele şase rubrici. 
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  - 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului  Prezența obligatorie în procentul prevăzut de 
Regulamentul facultății 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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Competenţe cognitive:  

 Înțelegerea și interpretarea corectă a instituțiilor și noțiunilor de drept administrativ 
european 

 Utilizarea adecvată a conceptelor și teoriilor din domeniul juridic 

 Utilizarea adecvată a instrumentelor și tehnicilor specifice dreptului 

Competențe instrumental-aplicative:  

 aplicarea corectă a cunoștințelor de drept administrativ european la cazuri specifice 
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 Învăţarea muncii în echipă 

 Spirit de iniţiativă 

 Însuşirea şi practicarea principiilor, valorilor şi eticii profesiilor juridice 
 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Dobândirea cunoştinţelor de drept administrativ european și 
aplicarea lor la cazuri concrete 

 
Obiective specifice 

 Studenții să dobândească cunoştinţe de drept administrativ 
european și să fie capabili să le aplice la cazuri concrete 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observații 
1. Considerații generale despre Uniunea 
Europeană și sistemul ei juridic  

 
Prelegere interactivă 

 
 

 

2. Spațiul administrativ european –  componentă  a 
Spațiului Public European 

Prelegere interactivă 
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3. Actele administrative europene și 
caracteristicile lor 

Prelegere interactivă 
 

 

4. Principiile dreptului administrativ european Prelegere interactivă 
 

 

5. Aplicarea principiului egalității sau 
nediscriminării în domenii specifice ale activității 
administrației publice unionale 

Prelegere interactivă 
 

 

6. Funcția publică unională Prelegere interactivă 
 

 

7. Limitele libertății de decizie a administrației 
publice unionale în domenii specifice de activitate 

Prelegere interactivă 
 

 

8. Aplicarea principiului proporționalității în 
domenii specifice ale activității administrației 
publice unionale 

Prelegere interactivă 
 

 

9. Controlul exercitat de administrația unională 
asupra statelor și particularilor 

Prelegere interactivă 
 

 

10. Controlul exercitat asupra administrației 
publice unionale de către Avocatul European al 
Poporului și de către justiția unională 

Prelegere interactivă 
 

 

11. Sistemul administrativ în Franța și Germania Prelegere interactivă 
 

 

12. Sistemul administrativ în Italia și Marea 
Britanie 

Prelegere interactivă 
 

 

Bibliografie: 
 1. I. Alexandru, "Drept administrativ european", Ed. Universul Juridic, București, 2010 
 2. I. Alexandru, "Dreptul administrativ în Uniunea Europeană", Ed. Lumina Lex, București, 2007 
 3. I. Alexandru ș.a., "Sisteme politico-administrative europene", Ed. Hamangiu, București, 2008 
 4. C. Lazăr, "Dreptul Uniunii Europene", Ed. EFES, Cluj-Napoca, 2013 
 5. T. Lazăr, "Drept administrativ european", Ed. Pro Universitaria, București, 2013 
 6. S. Parrado Diez, "Sisteme administrative comparate", Ed. Universității "Al.I. Cuza",  Iași, 2011 
 7. V. Vedinaș, C. Călinoiu, "Statutul funcționarului public european", Ed. Universul Juridic, București, 2007 
 8. "Codul European al bunei conduite administrative", www.ombudsman.eu 

 

8.2  Seminar Metode de predare Observații 
1. Considerații generale despre Uniunea Europeană 
și sistemul ei juridic 

 
Prezentare de referat și dezbateri 
 

 

C. Lazăr, "Dreptul Uniunii 
Europene", Ed. EFES, Cluj-
Napoca, 2013, p.1-26 și 41-
58  
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2. Spațiul administrativ european –  componentă  a 
Spațiului Public European 

Prezentare de referat și dezbateri I. Alexandru, "Drept 
administrativ european", Ed. 
Universul Juridic, București, 
2010, p.183-213 
I. Alexandru, "Dreptul 
administrativ în Uniunea 
Europeană", Ed. Lumina 
Lex, București, 2007, p.10-
25 

3. Actele administrative europene și caracteristicile 
lor 

Prezentare de referat și dezbateri, 
prezentare de spețe 

C. Lazăr, "Dreptul Uniunii 
Europene", Ed. EFES, Cluj-
Napoca, 2013, p.84-98, 128-
132, 184-191 
I. Alexandru, "Drept 
administrativ european", Ed. 
Universul Juridic, București, 
2010, p.213-233, 284-325 

4. Principiile dreptului administrativ european Prezentare de referat și dezbateri, 
prezentare de spețe 

I. Alexandru, "Drept 
administrativ european", Ed. 
Universul Juridic, București, 
2010, p.233-245 
I. Alexandru, "Dreptul 
administrativ în Uniunea 
Europeană", Ed. Lumina 
Lex, București, 2007, p.397-
415 

5. Aplicarea principiului egalității sau 
nediscriminării în domenii specifice ale activității 
administrației publice unionale 

Prezentare de referat și dezbateri, 
prezentare de spețe 

I. Alexandru, "Drept 
administrativ european", Ed. 
Universul Juridic, București, 
2010, p.245-264 
I. Alexandru, "Dreptul 
administrativ în Uniunea 
Europeană", Ed. Lumina 
Lex, București, 2007, p.415-
436 

6. Aplicarea principiului proporționalității în 
domenii specifice ale activității administrației 
publice unionale 

Prezentare de referat și dezbateri, 
prezentare de spețe 

I. Alexandru, "Dreptul 
administrativ în Uniunea 
Europeană", Ed. Lumina 
Lex, București, 2007, p.436-
500 
I. Alexandru, "Drept 
administrativ european", Ed. 
Universul Juridic, București, 
2010, p.264-300 
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7. Limitele libertății de decizie a administrației 
publice unionale în domenii specifice de activitate 

Prezentare de referat și dezbateri, 
prezentare de spețe 

I. Alexandru, "Dreptul 
administrativ în Uniunea 
Europeană", Ed. Lumina 
Lex, București, 2007, p.500-
543 
I. Alexandru, "Drept 
administrativ european", Ed. 
Universul Juridic, București, 
2010, p.300-368 

8. Funcția publică unională Prezentare de referat și dezbateri, 
prezentare de spețe 

V. Vedinaș, C. Călinoiu, 
"Statutul funcționarului 
public european", Ed. 
Universul Juridic, București, 
2007, p.11-287 

9. Controlul exercitat de administrația publică 
unională asupra statelor și particularilor 

Prezentare de referat și dezbateri, 
prezentare de spețe 

C. Lazăr, "Dreptul Uniunii 
Europene", Ed. EFES, Cluj-
Napoca, 2013, p.96-97, 131, 
316-327 
I. Alexandru, "Drept 
administrativ european", Ed. 
Universul Juridic, București, 
2010, p.368-400 

10. Controlul exercitat asupra administrației publice 
unionale de către Avocatul European al Poporului și 
de către justiția unională 

Prezentare de referat și dezbateri, 
prezentare de spețe 

C. Lazăr, "Dreptul Uniunii 
Europene", Ed. EFES, Cluj-
Napoca, 2013, p.83, 90, 105-
106, 108-109, 168-169, 269-
316, 327-336, 422-424 
I. Alexandru, "Drept 
administrativ european", Ed. 
Universul Juridic, București, 
2010, p.349-365 
"Codul European al bunei 
conduite administrative", 
www.ombudsman.eu 

11. Sistemul administrativ în Franţa și Germania Prezentare de referat și dezbateri I. Alexandru ș.a., "Sisteme 
politico-administrative 
europene", Ed. Hamangiu, 
București, 2008, p.194-239 
și 244-281 
S. Parrado Diez, "Sisteme 
administrative comparate", 
Ed. Universității "Al.I. 
Cuza",  Iași, 2011, p.51-85 și 
118-150 
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12. Sistemul administrativ în Italia și Marea Britanie Prezentare de referat și dezbateri I. Alexandru ș.a., "Sisteme 
politico-administrative 
europene", Ed. Hamangiu, 
București, 2008,  p.328-358 
și 382-415 
S. Parrado Diez, "Sisteme 
administrative comparate", 
Ed. Universității "Al.I. 
Cuza",  Iași, 2011, p.86-116 

Bibliografie: 
 1. I. Alexandru, "Drept administrativ european", Ed. Universul Juridic, București, 2010 
 2. I. Alexandru, "Dreptul administrativ în Uniunea Europeană", Ed. Lumina Lex, București, 2007 
 3. I. Alexandru ș.a., "Sisteme politico-administrative europene", Ed. Hamangiu, București, 2008 
 4. C. Lazăr, "Dreptul Uniunii Europene", Ed. EFES, Cluj-Napoca, 2013 
 5. T. Lazăr, "Drept administrativ european", Ed. Pro Universitaria, București, 2013 
 6. S. Parrado Diez, "Sisteme administrative comparate", Ed. Universității "Al.I. Cuza",  Iași, 2011 
 7. V. Vedinaș, C. Călinoiu, "Statutul funcționarului public european", Ed. Universul Juridic, București, 2007 
 8. "Codul European al bunei conduite administrative", www.ombudsman.eu 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
 

10. Evaluare 
Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 
10.4 Curs cunoasterea conţinuturilor predate Examen scris 

 
100% 

10.5 Seminar cunoasterea conţinuturilor predate Prezentare de referat, 
prezentare de spețe 

1 p./referat 
și 0,5 

p./speță 
adăugate la 
nota de la 
examen 

Ex officio: 1 punct 
10.6 Standard minim de performanță 

• Cursul se corelează cu alte discipline juridice, cum ar fi dreptul Uniunii Europene, fiind o ramură specifică 
a acestuia, şi teoria generală a dreptului, fiind o aplicare a acesteia la o ramură de drept specifică 

• Cursul pregăteşte studenţii pentru a profesa în avocatură, magistratură și în instituțiile politice și 
administrative ale statului 
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• obţinerea notei 5 (cinci) la examenul scris 

• obţinerea notei 5 (cinci) ca notă finală 

• examenul constă într-o grilă cu 28 de întrebări, 
fiecare punctată cu 0,25 p, și 2 subiecte clasice, 
punctate cu câte 1 p 

• atât nota de la examen cât și punctajul de la 
seminar – dacă e cazul -, dacă sunt cu zecimală, se 
rotunjesc în sus de la 0,5 p 

• dacă atât nota de la examen cât și punctajul de la 
seminar – dacă e cazul - sunt cu zecimală, 
rotunjirea se face la fiecare separat, apoi se face 
suma lor 

 
 

 

Data completării Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
 
17.09.2021 ……………………………… ………………………………   
 
Data avizării în departament  Semnătura directorului  de departament 
 
………………………….    ……………………………………………. 

 

 

 

 


