
 

 

 

FIȘA DISCIPLINEI 

 

               1.Date despre program 

 

1.1 Instituția de învățământ superior 

 

Universitatea din București 

1.2 Facultatea Facultatea de Istorie 

1.3 Departamentul Relații Internaționale și Istorie Universală 

1.4 Domeniul de studii Relații internaționale și studii europene 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studiul/Calificarea Relații internaționale și studii europene 

 

          2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept european 

2.2 Titularul activităților de curs  

2.3 Titularul activităților de seminar   

2.4 Anul de 

studiu 

I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DD-

DO 

 

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

 

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

3.4 Total ore din planul de învățământ 42 3.5 Din care: curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuția fondului de timp: 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 28 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren: 28 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri: 14  

Tutoriat: 7 

Examinări: 2 

Alte activităţi: 4 

3.7 Total de ore de studiu individual 83  

3.8 Total de ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

 

 

           4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

 

4.1. De curriculum  

4.2.De competențe  

 

          5. Condiții(acolo unde este cazul) 

 

5.1. De desfășurare a cursului 

 

 

5.2. De desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

          6. Competențele specifice acumulate 

 

C
o
m

p
et

en
țe

 P
ro

fe
si

o
n
al

e:
 

  
 Înţelegerea și utilizarea de către student a principalelor elemente de drept comunitar;  

 Proiectarea de strategii in domeniul relatiilor internationale si afacerilor europene 

 Înţelegerea izvoarelor dreptului comunitar şi a procedurilor de adoptare a actelor 

normative şi a actelor specifice relaţiilor externe ale UE 

 Înţelegerea actelor normative comunitare şi a normelor pe care le cuprind, a procedurilor 

legislative şi a normelor de procedură contencioasă;. 

 Înţelegerea poziţiei, a intereselor şi a conţinutului obligaţiilor care revin autorităţilor 

administrative şi judiciare din România prin efectul aderării, la 1 ianuarie 2007, la UE 

 Interpretarea naturii obligaţiilor implicate de diferite categorii de acte normative 

comunitare; 

 Generalizarea, particularizarea, integrarea unor domenii economice în drept comunitar;  

 Realizarea de conexiuni între elementele funcţiilor dreptului comunitar; 

 corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică; 

 Capacitatea de a aplica în practică normele de drept comunitar în caz de conflict cu cele 

de drept intern. 

C
o
m

p
ee

n
țe

 

T
ra

n
sv

er
sa

le
:  Implicarea în activităţi ştiinţifice în legătură cu disciplina drept comunitar;  

 Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în contextual 

dreptului comunitar, inclusiv prin utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulatie 

internatională si la nivel mediu sau avansat a unei a doua limbi străine 

 Acceptarea unei valori atribuite unui obiect, fenomen, comportament, etc. conform 

legislaţiei în vigoare; abilitatea de a colabora cu specialiştii din alte domenii 

  

             7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

 Familiarizarea cu terminologia juridică; 

 Studierea şi aprofundarea principalelor concepte cu care operează 

ştiinţa dreptului; 

7.2. Obiectivele specifice  

 înţelegerea libertăţilor de circulaţie din cadrul UE; 

 cunoaşterea dreptului concurenţial comunitar; 

 înţelegerea naturii şi caracteristicilor dreptului comunitar al afacerilor; 

 explicarea poziţiei şi rolului participanţilor la libera circulaţie în cadrul 

UE; 

 înţelegerea şi interpretarea jurisprudenţei comunitare în domeniu; 

 interpretarea naturii obligaţiilor implicate de diferite categorii de acte 

normative comunitare şi capacitatea de a aplica în practică normele de 

drept comunitar al afacerilor în caz de conflict cu cele de drept intern; 

 înţelegerea importanţei dreptului comunitar al afacerilor din perspectiva 

integrării României în UE; 

 înţelegerea poziţiei, intereselor şi a conţinutului obligaţiilor ce revin 

autorităţilor administrative şi judiciare din România, în materie, ca 

urmare a integrării în UE. 

 

            8. Conținuturi 

 

8.1.Curs Metode de predare Observații 
1.1. Aspecte evolutive şi conceptuale cu privire la apariţia ideii 

de unitate, la nivel european: 
- context; 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 



- elemente relevante de drept international public;  
- istoric; 
- concepte. 
1.2. Caracteristicile Comunităţilor Europene/Uniunii Europene 

ca subiect/e de drept internaţional: 
- asociaţii economice integrate/asociere de tip economic 

integrat; 
- subiect de drept internaţional; 
- structură instituţională proprie, originală; 
- simbolurile UE. 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

 

2. Particularităţi ale dezvoltării cantitative a construcţiei 

Uniunii Europene: 
- procesul de extindere a Comunităţilor Europene şi a 

Uniunii Europene, prin aderarea unor noi state (de la 6 la 28 de state 

membre; state candidate; state potential candidate; conditii si etape 

de aderare) 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

 

3.1.  Dezvoltarea calitativa a constructiei unionale  
- crize si esecuri ale constructiei comunitare; 
- reflectii pentru solutionarea acestora; 
- solutii (tratatele modificatoare) de depasire a crizelor/esecurilor. 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

 

3.2. Pilonii UE - aparitie si evolutie. UE - subiect de drept cu 

personalitate juridica 
3.3. Valorile si obiectivele UE 
3.4 Principiile fundamentale ale UE aplicabile raporturile 

dintre Uniune si statele membre 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

 

4.Structura instituţională a Uniunii Europene: 
 delimitări conceptuale, sedii; 

 principiile care guvernează activitatea instituţiilor UE 

(autonomie; echilibru: separarea puterilor, cooperarea loiala, 

atribuirea de competenta); 

 structura instituţionala atipica a Uniunii Europene; 

 privire generala - interactiunea dintre institutiile, organele, 

organismele, agentiile, oficiile UE. 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

 

5. Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile/competenţele 

instituţiilor Uniunii Europene (I): 
 Parlamentul European; Mediatorul european 

 Consiliul European. 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

 

6. Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile/competenţele 

instituţiilor Uniunii Europene (II): 
 Consiliul; 

 Comisia Europeană. 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

 

7. Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile/competenţele 

instituţiilor Uniunii Europene (III): 
 Banca Centrală Europeană; 

 Banca Europeană de Investiţii; 

 Curtea de Conturi. 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

 

8. Instituţiile jurisdictionale ale Uniunii Europene (Curtea de 

Justiţie a Uniunii Europene: Curtea de Justiţie & Tribunalul) 

(I): 
- organizare, funcţionare; 
- numire membri, mandat, statutul membrilor, complete de judecată.  

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

 

9. Instituţiile jurisdictionale ale Uniunii Europene (Curtea de 

Justiţie a Uniunii Europene: Curtea de Justiţie & Tribunalul) 

(II): 
- competența și rolurile Curţii de Justiţie și ale Tribunalului; reforma 

în această materie adusă de Tratatul de la Lisabona; 
- recursul, reexaminarea; 
- metodele de interpretare folosite de Curte, valoarea și publicarea 

hotărârii; 
- jurisprudența CJUE ca izvor de drept al UE; 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 



- site-ul CJUE - publicarea online a rezumatelor hotărârilor, sinteze 

hotărâri pe tematici. 

10. Organizarea, funcţionare şi atribuţiile/competenţele 

organelor Uniunii Europene: 
 Comitetul Regiunilor; 

Comitetul Economic şi Social 
 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

11. Ordinea juridică a Uniunii Europene (I): 
11.1 concepte, clasificare, 
11.2  ierarhia izvoarelor in DUE: izvoare primare, principii generale 

de drept, acorduri internaționale, izvoare derivate, izvoare 

complementare 
1. autonomia ordinii juridice. 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

12. Ordinea juridică a Uniunii Europene - caracteristicile 

dreptului Uniunii Europene (II): 
- aplicabilitatea imediată,  
- aplicarea directă şi  
-  aplicarea prioritară 
 a dreptului UE in dreptul intern al statelor membre. 

Prelegere 

Expunere 

Exemplificare 

 

Bibliografie obligatorie: 
 
Doctrină: 
- Fuerea, Augustin, „Manualul Uniunii Europene”, ediţia a VI-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, 

Bucureşti, 2016; 
- Dumitraşcu, Mihaela-Augustina, „Dreptul Uniunii Europene si specificitatea acestuia”, ediția a II-a, revăzută și 

adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2015, 2017; 
- Dumitraşcu, Mihaela-Augustina, Salomia, Oana-Mihaela, ”Dreptul Uniunii Europene II”,  Ed. Universul Juridic, 

București, 2020; 
- Fuerea, Augustin, ”Dreptul Uniunii Europene - principii, acțiuni, libertăți”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 

2016. 
 
Culegeri: 
 Fuerea, Augustin (coord.), „Tratatele fundamentale ale Uniunii Europene”, Editura C.H.Beck, București, 2015; 

 Deleanu, Sergiu; Fabian, G.; Costaş, C.F.; Ioniţă, B., „Curtea de Justiţie Europeană. Hotărâri comentate”, Editura 

Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007; 

 Nourissat, Cyril; Karpenschif, Michaël, „Les grands arrêts de la jurisprudence de l'Union européenne: les 100 

grandes décisions de la Cour de justice de l'Union européenne”, PUF, 2010. 

 
Site-uri: 
 www.europa.eu – Uniunea Europeană; 

 www.curia.europa.eu – Curtea de Justiţie a Uniunii Europene; 

 www.ier.ro – Institutul European din România; 

 www.cvce.eu – European Navigator. 

 
Bibliografie suplimentară: 
Doctrină: 
 Gâlea, Ion, „Tratatele Uniunii Europene. Comentarii şi explicaţii, Ed. C.H. Beck, 2012; 

 Craig, Paul, de Búrca, Gráinne, „Dreptul Uniunii Europene. Comentarii, jurisprudenţă şi doctrină”, ed. a IV-a, 

Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009; 

- Priollaud, François-Xavier, Siritzky, David, „Le traité de Lisbonne. Commentaire, article par article, des nouveaux 

traités européens (TUE et TFUE)”, Ed. La Documentation Française, Paris, 2008; 
- Craig, Paul, de Burca, Grainne, „EU Law. Text, cases and materials”, Oxford University Press, 2010; 
 Favret, Jean-Marc, „Droit communautaire du marché intérieur”, 6e édition, Gualino Éditeur, Paris, 2009; 

 Jacqué, Jean-Paul, „Droit institutionnel de l’Union Européenne”, 4e édition, Dalloz, 2006; 

 Rideau, Joël, „Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes”, 5e édition, L.G.D.J. Paris, 2006; 

 Salomia, Oana-Mihaela, ”Instrumente juridice de protecție a drepturilor  fundamentale  la nivelul Uniunii 

Europene”, Ed. C.H. Beck, București, 2019 

 Corbett, Richard; Jacobs, Francis; Shackleton, Michael, „The European Parliament”, 8th edition, 2011;  

 Tobler, Christa, Beglinger, Jacques, „Essential EC Law Charts”, Ed. HVG-ORAC, Budapesta, 2007; 

 Foster, Nigel, „Blackstone's EU Treaties and Legislation 2014-2015”, 2014, Oxford University Press. 



 
Reviste de specialitate: 
 Revista Română de Drept Comunitar/Revista română de drept european; 

 Analele UB - Seria Drept; 

 Revista de Drept public; 

 Curierul Judiciar; 

 Dreptul. 

 
Legislaţie: 
 Constituţia României, republicată (2003); 

 Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană (2005); 

 Tratatul de la Lisabona (2007). 

 

8.2 Seminar / laborator 

 

Metode de predare Observații 

1.Începuturile construcţiei europene Problematizarea, 

dezbaterea, studiul de 

caz, 

 

2.Etapele construcţiei europene Problematizarea, 

dezbaterea, studiul de 

caz, 

 

3.Procesul de extindere a Comunitaţilor Europene Problematizarea, 

dezbaterea, studiul de 

caz, 

 

4.Legislaţie comunitară Problematizarea, 

dezbaterea, studiul de 

caz, 

 

5.Instituţii UE Problematizarea, 

dezbaterea, studiul de 

caz, 

 

6.Ordinea juridică a UE Problematizarea, 

dezbaterea, studiul de 

caz, 

 

 
 
 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului:  
 

 Disciplina a fost elaborata in concordanta cu lucrarile din domeniu, publicate în țara și străinătate. 

 Unele teme din cadrul cursului cuprind aspecte relevante, ce fac obiectul preocuparilor instituțiilor 

de profil sau al unor conferințe știintifice internationale, inclusiv dezbateri în cadrul revistelor de 

circulație internațională. 

 

 

         10. Evaluare 

 

  Tip activitate 

 

10.1.Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3.Pondere din 

nota finală 

10.4. Curs 

 

 

Însusirea cunostiintelor de 

curs si din bibliografia de 

specialitate 

Lucrarea finală 

Testarea continuă pe 

parcursul semestrului 

70% 

 

10% 

10.5 Seminar/laborator 

 

Însuşirea problematicii 

tratate la curs şi seminar 

teme/referate/eseuri 20% 



10.6.Standard minim 

de performanță 

Parcurgerea unui număr de titluri din bibliografia obligatorie; cunoașterea și 

operarea cu conceptele și noțiunile de bază  utilizate pe parcursul cursului. 

 

 

  

  
Semnătura titularului de curs             Semnătura titularului de seminar 

                    

 Semnătura directorului de departament 

 

         

 

 

 


