
FIŞA DISCIPLINEI 

pentru anul universitar 2022/23 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca 

1.3 Departamentul Relaţii internaţionale şi studii europene 

1.4 Domeniul de studii Licență 

1.5 Ciclul de studii Relaţii internaţionale şi studii europene 

1.6 Calificarea Licenţiat în relaţii internaţionale şi studii europene 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Științe Juridice 

2.1. Denumirea disciplinei Administraţie publică locală şi statutul funcţionarului public 

2.2. Tip activitate Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Conf. univ. dr. Szilárd Sztranyiczki 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar Conf. univ. dr. Szilárd Sztranyiczki 

laborator - 

proiect - 

2.5. Anul de studiu III 2.6. Semestrul 5 2.7. Forma de 

verificare 

E 2.8. Tipul disciplinei DI 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei KBJJ0071 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar 1 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar 14 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 5 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Total ore studiu individual 83 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 30 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

30 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

d) Tutoriat - 

e) Examinări  3 

f) Alte activități:  - 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/08.09.2022.  



4.2. de competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

- Cunoștințe în monitorizarea administrațiilor locale și forurilor decizionale.Capacitate 

de realizare a unor analize politice de specialitate precum și materiale profesionale, 

care pot servi ca și fundal pentru forurile decizionale politice și organizațiilor de 

reprezentare a intereselor. 

 

Competenţe 

transversale 

- Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context 

(receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea informaţiilor în documente de profil), 

inclusiv prin utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulaţie internaţională şi la 

nivel mediu sau avansat a unei a doua limbi străine. Capacitate de prezentare a unor 

rapoarte de cercetare. 

- Identificarea nevoii de formare profesională şi realizarea unui plan de dezvoltare în 

acest sens, prin utilizarea eficientă a surselor şi resurselor de comunicare şi formare 

profesională (internet, baze de date, cursuri on-line, biblioteci, etc). 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Fond de timp 

alocat / 

Observaţii 

1. Fundamentele constituţionale și legale ale conceptelor 

de funcţie publică şi funcţionari publici  

Prelegere clasică, prezentare 

cu Microsoft Power Point 

2 ore 

2. Funcţia publică şi funcţionarii publici. Prelegere clasică, prezentare 

cu Microsoft Power Point 

2 ore 

3. Definiţia și clasificarea funcţiei publice şi a 

funcţionarilor publici. 

Prelegere clasică, prezentare 

cu Microsoft Power Point 

2 ore 

4. Recrutarea funcţionarilor publici Prelegere clasică, prezentare 

cu Microsoft Power Point 

2 ore 

5.1 De desfăşurare a cursului  Videoproiector,  tablă 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
 Videoproiector,  tablă 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Însuşirea unui set de cunoştinţe, abilităţi, competenţe necesare familiarizarea 

studenţilor cu teoria și practica dreptului administrativ, precum și cea 

referitoare la statutul funcționarii publici.  

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Dezvoltarea capacităţii de analiză, sinteză şi de utilizare adecvată a 

ansamblului integrat, coerent, dinamic şi deschis de cunoştinţe şi abilităţi 

în domeniul dreptului administrativ, precum și cea referitoare la statutul 

funcționarilor publici. 

 Capacitatea de a susţine un discurs coerent, logic şi retoric. Voinţa de a 

asigura promovarea şi respectarea legalităţii. Cunoaşterea jurisprudenţei. 

Corelarea legislaţiei interne cu legislaţia şi jurisprudenţa din alte ţări, 

precum şi cu tratatele şi convenţiile internaţionale. 

 Competenţe afectiv-valorice: Dezvoltarea capacităţii de a elabora decizii 

independent, fără imixtiuni şi influenţe. Dezvoltarea capacităţii de evaluare 

şi autoevaluare. 



5. Drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici Prelegere clasică, prezentare 

cu Microsoft Power Point 

2 ore 

6. Regimul juridic al actului de numire într-o funcţie 

publică.  

Prelegere clasică, prezentare 

cu Microsoft Power Point 

2 ore 

7. Modificarea raportului de serviciu al funcţionarului 

public. 

Prelegere clasică, prezentare 

cu Microsoft Power Point 

2 ore 

8. Suspendarea raportului de serviciu al funcţionarului 

public. 

Prelegere clasică, prezentare 

cu Microsoft Power Point 

2 ore 

9. Încetarea raportului de serviciu al funcţionarului 

public. 

Prelegere clasică, prezentare 

cu Microsoft Power Point 

2 ore 

10. Răspunderea funcţionarilor publici Prelegere clasică, prezentare 

cu Microsoft Power Point 

2 ore 

11. Răspunderea în dreptul administrativ Prelegere clasică, prezentare 

cu Microsoft Power Point 

2 ore 

12. Statutul funcţionarilor publici – dimensiune esenţială 

a statului de drept.  

Prelegere clasică, prezentare 

cu Microsoft Power Point 

2 ore 

13. Patrimoniul administraţiei. Prelegere clasică, prezentare 

cu Microsoft Power Point 

2 ore 

14. Regimul incompatibilităților. Prelegere clasică, prezentare 

cu Microsoft Power Point 

2 ore 

Bibliografie:  

Bibliografie obligatorie: 

Szilárd Sztranyiczki, Deontologia funcţionarilor publici, lb. română - note de curs, 2019, 206 pagini. 

Szilárd Sztranyiczki, Köztisztségviselők deontológiája (Deontologia funcţionarilor publici), lb. maghiară - 

note de curs, 2019, 43 pagini.  

Verginia Vedinaș, Codul administrativ adnotat. Noutăți. Examinare comparativă. Note explicative. Ediția a 

3-a, Editura Universul Juridic, București, 2021; 
Verginia Vedinaş, Drept administrativ, ediția a XII-a revăzută și actualizată, Editura Universul Juridic, 

București, 2020. 

Verginia Vedinaş, Tratat teoretic și practic de drept administrativ, vol. I, Editura Universul Juridic, 

București, 2018. 

Emilia Lucia Cătană, Ştiinţa administraţiei, Editura Pro Universitaria, București, 2018;  
Cătălin-Silviu Săraru: Drept administrativ. Probleme fundamentale ale dreptului public. Editura C.H. Beck, 

București, 2016.  

Benonica Vasilescu, Drept administrativ – curs universitar 2011, Ediţia a 2-a, Editura Universul Juridic, 

Bucureşti, 2011. 

Verginia Vedinaş, Drept administrativ, Ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, 

Bucureşti, 2009. 

V. Vedinaş, Deontologia vieţii publice, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007. 

Codul administrativ 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. 

Codul deontologic al funcţionarilor publici. 

Bibliografie facultativă:  

Miruna Tudorașcu, Etică și deontologie în administrația publică, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2017; 

Mădălina-Elena Mihăilescu: Drept administrativ. Partea generală, Editura Hamangiu, București, 2016; 

Verginia Vedinaș, Statutul funcționarilor publici (Legea nr. 188/1999): Comentarii, legislație, doctrină și 

jurisprudență, Editura Universul Juridic, București, 2016;  

Daniela Tatiana Corodeanu Agheorghiesei, Etică în administraţia publică, Editura Tritonic, Bucureşti, 2013. 

8.2 Seminar  Metode de predare Fond de timp 

alocat / 

Observaţii 

1. Fundamentele constituţionale și legale ale conceptelor 

de funcţie publică şi funcţionari publici  

Studii de caz, aplicaţii, 

dezbateri 

1 oră 

2. Funcţia publică şi funcţionarii publici. Studii de caz, aplicaţii, 

dezbateri 

1 oră 



3. Definiţia și clasificarea funcţiei publice şi a 

funcţionarilor publici. 

Studii de caz, aplicaţii, 

dezbateri 

1 oră 

4. Recrutarea funcţionarilor publici Studii de caz, aplicaţii, 

dezbateri 

1 oră 

5. Drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici Studii de caz, aplicaţii, 

dezbateri 

1 oră 

6. Regimul juridic al actului de numire într-o funcţie 

publică.  

Studii de caz, aplicaţii, 

dezbateri 

1 oră 

7. Modificarea raportului de serviciu al funcţionarului 

public. 

Studii de caz, aplicaţii, 

dezbateri 

1 oră 

8. Suspendarea raportului de serviciu al funcţionarului 

public. 

Studii de caz, aplicaţii, 

dezbateri 

1 oră 

9. Încetarea raportului de serviciu al funcţionarului 

public. 

Studii de caz, aplicaţii, 

dezbateri 

1 oră 

10. Răspunderea funcţionarilor publici Studii de caz, aplicaţii, 

dezbateri 

1 oră 

11. Răspunderea în dreptul administrativ Studii de caz, aplicaţii, 

dezbateri 

1 oră 

12. Statutul funcţionarilor publici – dimensiune esenţială 

a statului de drept.  

Studii de caz, aplicaţii, 

dezbateri 

1 oră 

13. Patrimoniul administraţiei. Studii de caz, aplicaţii, 

dezbateri 

1 oră 

14. Regimul incompatibilităților. Studii de caz, aplicaţii, 

dezbateri 

1 oră 

Bibliografie  

Bibliografie obligatorie: 

Szilárd Sztranyiczki, Deontologia funcţionarilor publici, lb. română - note de curs, 2019, 206 pagini. 

Szilárd Sztranyiczki, Köztisztségviselők deontológiája (Deontologia funcţionarilor publici), lb. maghiară - 

note de curs, 2019, 43 pagini.  

Verginia Vedinaș, Codul administrativ adnotat. Noutăți. Examinare comparativă. Note explicative. Ediția a 

3-a, Editura Universul Juridic, București, 2021; 
Verginia Vedinaş, Drept administrativ, ediția a XII-a revăzută și actualizată, Editura Universul Juridic, 

București, 2020. 

Verginia Vedinaş, Tratat teoretic și practic de drept administrativ, vol. I, Editura Universul Juridic, 

București, 2018. 

Emilia Lucia Cătană, Ştiinţa administraţiei, Editura Pro Universitaria, București, 2018;  
Cătălin-Silviu Săraru: Drept administrativ. Probleme fundamentale ale dreptului public. Editura C.H. Beck, 

București, 2016.  

Benonica Vasilescu, Drept administrativ – curs universitar 2011, Ediţia a 2-a, Editura Universul Juridic, 

Bucureşti, 2011. 

Verginia Vedinaş, Drept administrativ, Ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, 

Bucureşti, 2009. 

V. Vedinaş, Deontologia vieţii publice, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007. 

Codul administrativ 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. 

Codul deontologic al funcţionarilor publici. 

Bibliografie facultativă:  

Miruna Tudorașcu, Etică și deontologie în administrația publică, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2017; 

Mădălina-Elena Mihăilescu: Drept administrativ. Partea generală, Editura Hamangiu, București, 2016; 

Verginia Vedinaș, Statutul funcționarilor publici (Legea nr. 188/1999): Comentarii, legislație, doctrină și 

jurisprudență, Editura Universul Juridic, București, 2016;  

Daniela Tatiana Corodeanu Agheorghiesei, Etică în administraţia publică, Editura Tritonic, Bucureşti, 2013. 

 

 

 



9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi 

străinătate. 

 

10. Evaluare 

 

 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare:  

Prezența în proporție de minim 75% la seminarii, promovarea examenelor parțiale, redactarea unor 

referate 

 

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 

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

finală 

10.4. Curs Măsura în care studenții 

și-au însușit și utilizează 

corect terminologia de 

specialitate 

Examen scris online 100% 

10.5 . 

 

Seminar - - - 

Laborator - - - 

Proiect - - - 

10.6. Standard minim de performanţă: notă de promovare la examenul scris 

Studentii trebuie să răspundă corect la cel putin jumătate din subiectele de la examen sau să rezolve în 

proporţie de 50% fiecare dintre subiecte pentru a obţine nota 5. 

 


