
FIŞA DISCIPLINEI  
 

Anul universitar 2021/2022 
 

Anul de studiu II/ Semestrul I 
 

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE 

1.3. Departamentul  ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE 

1.4. Domeniul de studii STIINTE ADMINISTRATIVE 

1.5. Ciclul de studii MASTER Asistență Managerială în Sectoarele public și privat   

1.6. Programul de studii/calificarea* asistent director/responsabil de funcțiune – 243217, purtător de 
cuvânt – 243206, specialist protocol și ceremonial – 243204 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea 

disciplinei 

Parteneriat public privat 2.2. Cod disciplină AMSPP II 6 

2.3. Titularul activităţii de curs CONF. UNIV. DR. HURBEAN ADA 

2.4. Titularul activităţii de seminar CONF. UNIV. DR. HURBEAN ADA 

2.5. Anul de 

studiu 

II 2.6. 

Semestrul 

II 2.7. Tipul de 

evaluare 

(E/C/VP) 

E 2.8. Regimul disciplinei (O – 

obligatorie, Op – opţională, F 

– facultativă)  

O 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 

saptamana 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din 

planul de învăţămînt 

48 din care: 3.5. curs 24 

 

3.6. seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 45 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat - 

Examinări 32 

Alte activităţi ……. - 

3.7 Total ore studiu individual 152 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 48 

3.9 Total ore pe semestru 200 

3.10 Numărul de credite 8 

Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenţe 
 

4. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Videoproiector samd 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu tablă samd 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C3. (4/2 credite) Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a 

celorlalte instrumente juridice internaţionale 

C4. (4/2 credite) Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din 

dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state 

Competenţe transversale -  

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

7.1 Obiectivul general al Studiul Parteneriatului public si privat isi propune sa ofere studentilor masteranzi 



disciplinei cele mai importate notiuni referitoare la conceptul de parteneriat, avantajele pe 

care acesta il prezinta si implicatiile acestuia in derularea relatiilor dintre 

administratia publica, mediul privat si cetateni. 

. 

7.2 Obiectivele specifice Se urmareste creşterea gradului de ordonare şi creativitate a gândirii juridice, în 

implementarea ideii de promovare şi respectare a legalităţii si prezentarea, 

explicarea şi analiza doctrinei şi practicii judiciare în domeniu, contribuind la 

sporirea gradului de cunoaştere a relaţiilor juridice existente in cadrul 

parteneriatului public privat 

7. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Curs 1 Notiunea de parteneriat public privat. Reglementarea legala a 

parteneriatului public privat. Principiile care stau la baza 

parteneriatului public privat 

 

 

 

 

 

 

 

Curs 2 Fazele premergatoare incheierii contractului de parteneriat 

public privat. Acordul de proiect 

 

 

 

 

 

 

 

Curs 3 Procedura de atribuire a unor tipuri de contracte care pot 

imbraca forma contractului de parteneriat public privat 

 

 

 

 

 

 

 

Curs 4 Solutionarea contestatiilor impotriva deciziilor adoptate de 

partenerul public in fazele premergatoare atribuirii contractului de 

parteneriat public privat de catre Consiliu 

 

 

 

 

 

 

Curs 5 Solutionarea contestatiilor impotriva deciziilor adoptate de 

partenerul public in fazele premergatoare atribuirii contractului de 

parteneriat public privat pe cale administrativ jurisdictionala 

 

 

Prelegere, discuţii 2 ore A. 

Hurbean , 

note de curs 

Dr. Oliviu 

Puie, 

Parteneriat 

public privat, 

Ed. Universul 

juridic, 2011 

 

Prelegere, discuţii 2 ore A. 

Hurbean , 

note de curs 

Dr. Oliviu 

Puie, 

Parteneriat 

public privat, 

Ed. Universul 

juridic, 2011 

Prelegere, discuţii 2 ore A. 

Hurbean , 

note de curs 

Dr. Oliviu 

Puie, 

Parteneriat 

public privat, 

Ed. Universul 

juridic, 2011 

Prelegere, discuţii 2 ore A. 

Hurbean , 

note de curs 

Dr. Oliviu 

Puie, 

Parteneriat 

public privat, 

Ed. Universul 

juridic, 2011 

Prelegere, discuţii 2 ore A. 

Hurbean , 

note de curs 

Dr. Oliviu 

Puie, 



 

 

 

 

Curs 6 Solutionarea actiunilor vizand acordarea de daune 

material si morale pentru acte nelegale ale partenerului public 

emise in perioada de selectie a investitorului privat  

 

 

 

 

 
 

Curs 7 Suspendarea atribuirii contractului de parteneriat public privat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curs 8Incheierea contractului de parteneriat public privat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curs 9 Partenerii in contractul public privat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curs 10 Incetrea contractului de parteneriat public privat 

 

 

 

 

 

 

 

Curs 11 Compania de proiect 

 

 

 

Parteneriat 

public privat, 

Ed. Universul 

juridic, 2011 

Prelegere, discuţii 2 ore A. 

Hurbean , 

note de curs 

Dr. Oliviu 

Puie, 

Parteneriat 

public privat, 

Ed. Universul 

juridic, 2011 

Prelegere, discuţii 2 ore A. 

Hurbean , 

note de curs 

Dr. Oliviu 

Puie, 

Parteneriat 

public privat, 

Ed. Universul 

juridic, 2011 

Prelegere, discuţii 2 ore A. 

Hurbean , 

note de curs 

Dr. Oliviu 

Puie, 

Parteneriat 

public privat, 

Ed. Universul 

juridic, 2011 

Prelegere, discuţii 2 ore A. 

Hurbean , 

note de curs 

Dr. Oliviu 

Puie, 

Parteneriat 

public privat, 

Ed. Universul 

juridic, 2011 

Prelegere, discuţii 2 ore A. 

Hurbean , 

note de curs 

Dr. Oliviu 

Puie, 

Parteneriat 

public privat, 

Ed. Universul 

juridic, 2011 

Prelegere, discuţii 2 ore A. 

Hurbean , 

note de curs 

Dr. Oliviu 



 

 

 

 

 

Curs 12 Contenciosul in materia contractului de parteneriat public 

privat 

Puie, 

Parteneriat 

public privat, 

Ed. Universul 

juridic, 2011 

Prelegere, discuţii 2 ore A. 

Hurbean , 

note de curs 

Dr. Oliviu 

Puie, 

Parteneriat 

public privat, 

Ed. Universul 

juridic, 2011 

Prelegere, discuţii 2 ore A. 

Hurbean , 

note de curs 

Dr. Oliviu 

Puie, 

Parteneriat 

public privat, 

Ed. Universul 

juridic, 2011 

Prelegere, discuţii 2 ore A. 

Hurbean , 

note de curs 

Dr. Oliviu 

Puie, 

Parteneriat 

public privat, 

Ed. Universul 

juridic, 2011 

8.2 Bibliografie 

Dr. Oliviu Puie, Parteneriat public privat, Ed. Universul juridic, 2011 

Mihalcescu Ana Maria, Contractul de parteneriat public privat, ed. Universal juridic, 2013 

Laura Mina Raiu,Parteneriatul public privat si dezvoltarea locala, ed.ASE, 2015 

Comunicatul Comisiei cu privire la finanţarea proiectelor reţelei transeuropene de transport prin 

parteneriate între sectorul public şi cel  privat”, Doc. COM (1997),  

Institutul pentru Politici Publice, Parteneriatul public-privat, soluţie pentru un mai bun management al 

comunităţilor locale din România –ghid practic pentru consiliile judeţene 

, aprilie 2004,. 

Local Partnership for Better Governance, OECD, Paris, 2001,. 

Seminar 

1. Contractul de parteneriat public privat in practica tarilor 

europene si nord americane 

2. Principiile care stau la baza parteneriatului public-

privat.Domeniul de aplicare a parteneriatului public privat si 

activitatile care nu intra sub incidenta parteneriatului public 

privat 

3. Initierea proiectului de parteneriat public privat si selectia 

investitorilor private 

4. Suspendarea procedurii de atribuire a contractului de 

parteneriat public privat 

 Discutii, dezbateri, 

referate 

2 ore/seminar 

Hurbean , 

note de curs 

Dr. Oliviu 

Puie, 

Parteneriat 

public privat, 

Ed. Universul 

juridic, 2011 

 



5. Acordul de proiect. Incheierea contractului de parteneriat 

public privat. clauzele contractuale 

6. Partenerii in contractul de parteneriat public privat 

7. Incetrea contractului de prteneriat public privat 

8. Denuntarea unilateral si rezilierea contractului de parteneriat 

public privat 

9. Procedura de atribuire a contractului de parteneriat public 

privat avand ca obiect delegarea gestiunii serviciilor comunitare a 

utilitatii publice 

10. Procedura de solutionare a contestatiilor impotriva deciziilor 

adoptate de partenerul public 

11. Contenciosul administrativ in materia contractului de 

parteneriat public privat 

12. Solutionarea litigiilor derivate din contractul de parteneriat 

public privat prin arbitraj 

8. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Continutul disciplinei Arbitraj intern si international este coroborat cu asteptarile reprezentantilor comunitatii 

epistemice, asociatilor profesionale si ale angajatorilor reprezentativi. 

9. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Evaluare finală Examen scris 70% 

- - - 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs   

- Activitate la seminar - 30% 

10.6 Standard minim de performanţă: nota minima 5 

Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europeene şi internaţionale într-un proiect professional. 

Realizarea unui proiect sau a unui studiu privind raportul dintre instituţiile de drept naţional, cele de drept 

european şi cele din dreptul altor state. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs       Semnătura titularului de seminar 

.......................... .  ……………..………………       …………………………………. 

 

Data avizării în departament        Semnătura director de departament 

……………………….           .…………………………………... 

 

 


