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I. PRELIMINARII

Contenciosul administrativ ca instituţie juridică asigură realizarea unor garanţii
fundamentale stabilite în Constituţia RM şi are drept scop contracararea abuzurilor şi exceselor
de putere ale autorităţilor publice, apărarea drepturilor persoanei în spiritul legii, ordonarea
activităţii autorităţilor publice, asigurarea ordinii de drept. Orice persoană care se consideră
vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, de către o autoritate publică, printr-un act
administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de
contencios administrativ competente pentru a obţine anularea actului, recunoaşterea dreptului
pretins şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată.
Pornind de la funcţiile contenciosului administrativ, prezentul curriculum este conceput să
conţină informaţii cît mai actuale şi utile, necesare şefilor secretariatelor instanţelor judecătoreşti,
în scopul de a-i ajuta să însuşească cît mai eficient actualul suport normativ, de a înţelege
raţiunile reglementărilor legale în cadrul soluţionării cererilor prealabile, precum şi pentru a-şi
forma deprinderi în scopul utilizării lor corecte şi eficiente în practică.
Prezentul curriculum determină competenţele profesionale necesare bunei organizări a
activităţii instanţelor de judecată. Din această perspectivă studiul acestei instituţii este orientat
spre familiarizarea cu modificările şi completările care s-au produs în legislaţia contenciosului
administrativ, valorificarea întregului potenţial intelectual al audienţilor pentru a cultiva
deprinderi de veritabili şefi ai secretariatelor instanţelor judecătoreşti, prezentarea practicii
judiciare, inclusiv a practicii CtEDO pentru a fortifica cunoştinţele asimilate, cultivarea spiritului
de respect pentru lege şi pentru justiţiabili.
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II. OBIECTIVE GENERALE























La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
să cunoască noţiunea şi conceptul contenciosului administrativ;
să descrie istoricul apariţiei şi evoluţiei contenciosului administrativ în RM;
să explice principiile şi trăsăturile aplicabile contenciosului administrativ;
să identifice diverse categorii de contencios administrativ;
să caracterizeze diversele sisteme de contencios administrativ;
să identifice obiectul acţiunii în contenciosul administrativ;
să cunoască structura logico-normativă a actului administrativ;
să explice sensul contractului administrativ;
să identifice trăsăturile şi să distingă contractul administrativ de contractele civile;
să explice efectele nesoluţionării în termen legal a unei cereri;
să enumere actele administrative exceptate de la controlul judecătoresc;
să cunoască subiecţii cu drept de sesizare în contencios administrativ;
să explice sensul noţiunii de „persoană vătămată” în contenciosul administrativ;
să cunoască competenţa instanţelor de contencios administrativ;
să explice particularităţile răspunderii în litigiile de contencios administrativ;
să determine subiecţii împotriva cărora pot fi înaintate acţiuni în contencios administrativ;
să caracterizeze sancţiunile aplicabile în raporturile de contencios administrativ;
să descrie particularităţile procedurii contenciosului administrativ;
să descrie condiţiile şi termenele de înaintare a acţiunii în contenciosul administrativ;
să determine particularităţile procedurii prealabile în contenciosul administrativ;
să distingă contenciosul administrativ de alte proceduri contencioase;
să explice modul de constatare şi examinare a cauzelor în procedura contenciosului
administrativ.










La nivel de aplicare:
să respecte procesul de elaborare şi emitere a unui act administrativ;
să argumenteze natura juridică dualistă a contractului administrativ;
să identifice obiectul acţiunii în contenciosul administrativ;
să identifice subiecţii cu drept de sesizare în contenciosul administrativ;
să identifice persoanele care pot înainta acţiune în despăgubiri în contenciosul administrativ;
să determine instanţele de contencios administrativ competente;
să determine răspunderea în litigiile de contencios administrativ;
să explice modul de constatare şi examinare a cauzelor în procedura contenciosului
administrativ.






La nivel de integrare:
să contribuie la protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor pe cazuri de
contencios administrativ;
să aibă deprinderi practice în aplicarea legislaţiei administrative pe cauze de contencios
administrativ;
să organizeze soluţionarea în temeni legali a cererilor prealabile;
să întocmească proiecte de răspunsuri oficiale pe baza unor cazuri concrete.
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III. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Numărul de ore
C

P

4

8

Modalitatea de evaluarea

Responsabil de disciplină

Teste pentru verificarea
cunoştinţelor

Olga Pisarenco

IV. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
a) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor de curs
Nr.
TEMA:
d/o

Realizarea în
timp (ore)

1.

Aspecte generale ale instituţiei contenciosului administrativ.

1

2.

Elementele şi particularităţile contenciosului administrativ.

3

TOTAL

b) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor practice
Nr.
TEMA:
d/o
1.
2.
3.
4.

Studii de caz privind obiectul acţiunii în contenciosul administrativ.
Studii de caz privind subiecţii cu drept de sesizare în contenciosul
administrativ.
Studii de caz privind competenţa instanţelor de contencios
administrativ.
Studii de caz privind răspunderea în litigiile de contencios
administrativ.

TOTAL

4

Realizarea în
timp (ore)
2
2
2
2
8
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V. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ

CONŢINUTURI

- să cunoască noţiunea şi conceptul contenciosului
administrativ;
- să descrie istoricul apariţiei şi evoluţiei
contenciosului administrativ în RM;
- să explice principiile şi trăsăturile aplicabile
contenciosului administrativ;
- să identifice diverse categorii de contencios
administrativ;
- să caracterizeze diversele sisteme de contencios
administrativ.
- să identifice obiectul acţiunii în contenciosul
administrativ;
- să cunoască structura logico-normativă a actului
administrativ şi să respecte procesul de elaborare
şi emitere a unui act administrativ;
- să explice sensul contractului administrativ şi să
argumenteze natura juridică dualistă a acestuia;
- să identifice trăsăturile şi să distingă contractul
administrativ de contractele civile;
- să explice efectele nesoluţionării în termen legal a
unei cereri;
- să enumere actele administrative exceptate de la
controlul judecătoresc;
- să cunoască subiecţii cu drept de sesizare în
contencios administrativ;
- să explice sensul noţiunii de „persoană vătămată”
în contenciosul administrativ;
- să cunoască competenţa instanţelor de contencios
administrativ;
- să explice particularităţile răspunderii în litigiile
de contencios administrativ;
- să identifice persoanele care pot înainta acţiune în
despăgubiri în contenciosul administrativ;
- să determine subiecţii împotriva cărora pot fi
înaintate acţiuni în contencios administrativ;
- să caracterizeze sancţiunile aplicabile în
raporturile de contencios administrativ;
- să descrie particularităţile procedurii
contenciosului administrativ;
- să descrie condiţiile şi termenele de înaintare a
acţiunii în contenciosul administrativ;
- să determine particularităţile procedurii prealabile
în contenciosul administrativ;
- să distingă contenciosul administrativ de alte
proceduri contencioase;
- să explice modul de constatare şi examinare a
cauzelor în procedura contenciosului
administrativ.

Tema 1. Aspecte generale ale instituţiei
contenciosului administrativ.
1. Noţiunea şi conceptul contenciosului
administrativ.
2. Istoricul apariţiei şi evoluţiei
contenciosului administrativ în RM.
3. Principiile şi trăsăturile contenciosului
administrativ.
4. Categorii şi sisteme de contencios
administrativ.
Tema 2. Elementele şi particularităţile
contenciosului administrativ.
1. Obiectul acţiunii în contenciosul
administrativ.
2. Subiecţii cu drept de sesizare în
contenciosul administrativ.
3. Competenţa instanţelor de contencios
administrativ.
4. Răspunderea în litigiile de contencios
administrativ.
5. Particularităţile procedurii
contenciosului administrativ.
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- să identifice obiectul acţiunii în contenciosul
administrativ pe baza unor speţe concrete;
- să întocmească proiecte de răspunsuri oficiale pe
baza unor cazuri concrete.
- să identifice subiecţii cu drept de sesizare în
contenciosul administrativ pe baza unor speţe
concrete;
- să întocmească proiecte de răspunsuri oficiale pe
baza unor cazuri concrete.
- să determine instanţele de contencios
administrativ competente pe baza unor speţe
concrete;
- să întocmească proiecte de răspunsuri oficiale pe
baza unor cazuri concrete.
- să determine răspunderea în litigiile de contencios
administrativ pe baza unor speţe concrete;
- să întocmească proiecte de răspunsuri oficiale pe
baza unor cazuri concrete.

Tema 3. Studii de caz privind obiectul
acţiunii în contenciosul administrativ.

Tema 4. Studii de caz privind subiecţii
cu drept de sesizare în contenciosul
administrativ.

Tema 5. Studii de caz privind
competenţa instanţelor de contencios
administrativ.

Tema 6. Studii de caz privind
răspunderea în litigiile de contencios
administrativ.

VI. SUGESTII PENTRU ACTIVITATEA INDIVIDUALĂ A AUDIENŢILOR
- Studierea şi rezolvarea speţelor;
- Formularea unor proiecte de acte;
- Studierea legislaţiei şi a surselor bibliografice.
VII. EVALUAREA DISCIPLINEI
Evaluarea se va efectua la final sub formă de teste-grilă.
Mostră pentru evaluarea finală
TESTE-GRILĂ
1. Obiect al acţiunii în contenciosul administrativ poate fi:
a) actul normativ;
b) actul administrativ;
c) actul judecătoresc.
2. Subiect cu drept de sesizare în contenciosul administrativ poate fi:
a) persoana fizică;
b) persoana juridică;
c) atît persoana fizică, cît şi persoana juridică.
3. Cererea prealabilă în procedura contenciosului administrativ se examinează de către:
a) organul emitent;
b) organul ierarhic superior;
c) fie organul emitent, fie organul ierarhic superior.
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