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FISA DISCIPLINEI 

 

Denumirea 
disciplinei 

DREPTUL UNIUNII EUROPENE I 
Codul 

disciplinei 
D.D.2.4.9 

Anul de studiu II  Semestrul* 4 Tipul de evaluare finală (E / V / C) E 

Categoria formativă a disciplinei 

DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă 
DS 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Ob. Numărul de credite 5 

Total ore din planul de 
învăţământ 

56 
Total ore studiu 

individual 
37,3 Total ore pe semestru 93,3 

Titularul disciplinei Lect. univ. dr. Mihaela-Augustina DUMITRAŞCU; Asist. univ. dr. Oana Mihaela SALOMIA 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fişă pentru fiecare semestru 
 

Facultatea DREPT 

 
 

Numărul total de ore (pe semestru) 

din planul de invatamant 
(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs 

de  14_saptămâni x 2_h_curs pe 
saptămână) 

Departamentul DREPT PUBLIC 

Domeniul fundamental de 
ştiinţă, artă, cultură 

STIINTE JURIDICE 

Domeniul pentru studii 
universitare de licenţă 

DREPT 
 
 

 

Total 

 

C** 

 

S 

 

L 

 

  

Direcţia de studii DREPT 
 
 

56 28 28   

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice 
 

 
Discipline 
anterioare 

Obligatorii (condiţionate) Drept internaţional public 

Recomandate 
Organizaţii şi relaţii internaţionale 

 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute) 

1. Studiul notiţelor de la curs 3  8. Pregătire prezentări orale 2 

2. Studiu după manual/suport  e curs 3  9. Pregătire examinare finală 10,3 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 2  10. Consultaţii 2 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 2  11. Documentare pe teren 0 

5. Activitate specifică de pregătire 
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

  
 12. Documentare pe INTERNET 

2 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 3  13. Alte activităţi … 0 

7. Pregătire lucrări de control 2  14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 37,3 
 

 

 

Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de licenţă şi fişa specializării) 

Competenţe 

specifice 
disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice disciplinei) 
- cunoaşterea constituirii şi evoluţiei Comunităţilor Europene şi a Uniunii Europene, dar şi a funcţionării 
principalelor instituţii ale acestora; 
- înţelegerea izvoarelor dreptului Uniunii Europene şi a actelor specifice relaţiilor externe ale UE; 
- înţelegerea rolului Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în interpretarea şi dezvoltarea ordinii juridice a 
UE. 

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a 
conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 
- explicarea naturii şi a caracteristicilor dreptului Uniunii Europene; 
- interpretarea raporturilor politice şi juridice între instituţiile Uniunii, între acestea şi statele membre, 
precum şi a dinamicii acestor raporturi; 
- explicarea şi interpretarea jurisprudenţei Curţii de Justiţie a UE. 
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3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice; 
utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 
- analiza şi calificarea actelor juridice ale UE; 
- interpretarea naturii obligaţiilor determinate de diferite categorii de acte juridice ale UE şi capacitatea 
de a aplica în practică normele de drept ale UE în caz de conflict cu cele de drept intern; 
- corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică. 

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de domeniul ştiinţific / 
cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori 
culturale, morale şi civice / valorificarea optima şi creativa a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / 
implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea  în relaţii de 
parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare 
profesională) 
- înţelegerea importanţei dreptului Uniunii Europene şi a instituţiilor acesteia în perspectiva integrării 
României în UE; 
- înţelegerea poziţiei, intereselor şi a conţinutului obligaţiilor ce revin autorităţilor administrative şi 
judiciare din România prin efectul integrării în UE. 
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Tabla de 

materii : 

1.1. Aspecte evolutive şi conceptuale cu privire la apariţia ideii de unitate, la nivel 

european: 
- context; 
- 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. 

 

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). 

 

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. 

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

3.3. Valorile si obiectivele UE 

 

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. 

5. Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile/competenţele instituţiilor Uniunii Europene (I): 
- Parlamentul European; Mediatorul european 
- Consiliul European. 

6. Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile/competenţele instituţiilor Uniunii Europene (II): 
- Consiliul; 
- Comisia Europeană. 

7. Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile/competenţele instituţiilor Uniunii Europene (III): 
- Banca Centrală Europeană; 
- Banca Europeană de Investiţii; 
- Curtea de Conturi. 

8. Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile/competenţele instituţiilor Uniunii Europene (IV): 
- Curtea de Justiţie a Uniunii Europene; 
 Curtea de Justiţie; 
 Tribunalul; 

9. Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile/competenţele instituţiilor Uniunii Europene (V): 
- Procedura în faţa Curţii de Justiţie: 
 procedura ordinară; 
 excepţiile de la normala desfăşurare a procedurii ordinare; 
 procedurile speciale. 

10. Organizarea, funcţionare şi atribuţiile/competenţele organelor Uniunii Europene: 
- Comitetul Regiunilor; 
- Comitetul Economic şi Social. 
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11. Ordinea juridică a Uniunii Europene (I): 
- concepte, clasificare, ierarhia izvoarelor in DUE, multilingvism; autonomia ordinii juridice. 

12. Ordinea juridică a Uniunii Europene - caracteristicile dreptului Uniunii Europene (II): 
- aplicabilitatea imediată, directă şi prioritară a dreptului UE in dreptul intern al statelor membre; 
- ierarhia actelor in dreptul romanesc dupa aderarea la UE. 

13. Ordinea juridică a Uniunii Europene (III) 
- izvoarele primare (inclusiv drepturile fundamentale); 
- izvoarele derivate (analiza; ierarhie; procedurile legislative la nivelul UE). 

14. Ordinea juridică a Uniunii Europene (IV) 
- acordurile internationale incheiate de Comunităţile Europene/UE; 
- izvoarele complementare; 
- izvoarele nescrise (principiile generale de drept - 4 categorii, jurisprudenta CJUE, cutuma). 
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Bibliografia Bibliografie minimală obligatorie: 
 
Doctrină: 
- Dumitraşcu, Mihaela-Augustina; Popescu, Roxana-Mariana „Dreptul Uniunii Europene. Sinteze 
şi aplicaţii”, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017; 
- 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; 
- Popescu, Roxana-Mariana, „Introducere în dreptul Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, 
Bucureşti, 2011. 
 
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 recomandată: 
 
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; 
- 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; 
- Revista de Drept public. 
 
Legislaţie: 
- Constituţia României, republicată (2003); 
- Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană (2005); 
- Tratatul de la Lisabona (2007). 
 

Lista 

materialelor 

didactice 

necesare 

Flipchart 
Videoproiector 
Broşuri informative 
Legislaţie/Jurisprudenta a UE 
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La stabilirea notei finale se iau în considerare 
 

Ponderea în notare, exprimată in  % 
{Total=100%} 

- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 90 % 

- testarea periodică prin lucrări de control 5 % 

- testarea continuă pe parcursul semestrului 5 % 

- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 5 % 

- alte activităţi: participare la Cercul de Dreptul UE şi concursuri de 
specialitate 

5 % 

1 punct din oficiu 10 % 

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă 
şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}. 
 
Lucrare tip test grila, timp - 1 ora (20 de intrebari grila (0,45p/intrebare), a căror rezolvare implică şi utilizarea 
soluţiilor Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor dreptului scris). Un punct 
se acordă din oficiu. Intre 0 și 2 puncte pot fi obținute, suplimentar, din activitatea de la seminar, potrivit 
tabelului de mai sus.  

Cerinţe minime pentru nota 5 
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10 
(sau cum se acordă nota 10) 

- să dovedească însuşirea minimă a materiei; 
- lucrarea să nu conţină erori grave; 
- activitate minimă în timpul semestrului. 

- răspuns corect la toate intrebarile grila; 
- activitate susţinută în timpul semestrului; 
- cunoaşterea, în afara cursului, a unor elemente din 
bibliografia indicată. 

 
 
 

      Data completării: 4 septembrie 2017    Semnătura titularilor: __________________ 
 

 


