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1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/ Calificarea

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Studii Europene
Studii Europene și Guvernanță
Management
Licenţă
Management

2. Date despre disciplină
2.1. Discipline

Economia Integrării Europene

2.2. Titularul activităţilor de curs

Conf. Dr. Radu Nechita

2.3. Titularul activităţilor de seminar

Conf. Dr. Radu Nechita

2.4. Anul de studiu

2

2.5. Semestrul

4

2.6. Tipul de
evaluare

E

2.7. Regimul
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Nr. de ore pe
4 Din care 3.2.
2 Din care 3.3. seminar/ laborator
săptămână
curs
3.4. Total ore din planul de 56 Din care 3.5.
28 Din care 3.6. seminar/ laborator
învăţământ
curs
Distribuţia fondului de timp
4x 25 = 100/14
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi:..................................................
3.7. Total ore studiu individual
3
3.8. Total ore pe semestru
56
3.9. Numărul de credite
4
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum

4.2. de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate




Parcurgerea documentelor pentru
activitatea de seminar.

DS

2
28
Ore
2
1
1
1
1
1

Competenţe
profesionale



Competenţe
Transversale



C6 Asigurarea de asistență în managementul relațiilor din cadrul
organizațiilor și instituțiilor europene și internaționale;

CT1 Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor
profesionale, cu respectarea principiilor etice şi a deontologiei profesionale.
CT2 Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea
rolurilor specifice în munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de
comunicare interpersonal.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei



Familiarizarea cu concepte, teorii, abordări ale
procesului de integrare economică europeană.



Aprofundarea noţiunilor legate de trăsăturile
pieţei unice, importanţa celor patru libertăţi
fundamentale de care depinde funcţionarea
pieţei interne (libera circulaţie a bunurilor,
serviciilor, persoanelor şi a capitalului),
principalele politici europene (politica agricolă
comună, politica industrială, politica regională),
evoluţia şi impactul creării uniunii economice şi
monetare, bugetul comunitar, relaţia dintre UE
și România.
Dezvoltarea spiritului critic in problematica
procesului de integrare economica europeana,
prin utilizarea competentelor de analiza si
sinteza a informatiei de specialitate.

7.2 Obiective specifice



8. Conţinuturi
8.1 Curs
Cursurile vor fi livrate pe baza
prezentărilor PowerPoint™, iar
facultatea va pune la dispoziţie
videoproiector, laptop şi ecran de
proiecţie.
1. Economia
Integrărill
Europene:
dezbateri
neterminate

Metode de predare

Observații

Prelegere interactivă
+ Sesiune de întrebări la
începutul și sfârșitul cursului

Baldwin & Wyplosz – The
Economics
of
European
Integration / Economia integrării
europene, Chap. 1, pp. 22-43

2. Uniunea vamală. Liberschimb vs protecționism

Baldwin & Wyplosz – The
Economics
of
European
Integration / Economia integrării
europene, Chap. 1, pp. 22-43

3. Piața internă, cele patru
libertăți. Libera circulație a
bunurilor

European Commission,
Free movement of goods.
Pelkmans, J., 2012.

4. Piața internă, cele patru

European Economic and Social

2010a,

libertăți. Libera circulație a
serviciilor

Committee, 2012.

5. Piața internă, cele patru
libertăți. Libera circulație a
capitalurilor

European Commission, 2014b.

6. Piața internă, cele patru
libertăți. Libera circulație a
persoanelor

European Economic and Social
Committee, 2012.

7. Politica Agricolă Comună

OECD (2011)
European Commission (2010a)

8. Politica industrială

Owen, 2014
European Commission (2010b)

9. Politica regională

European Commission (2014c)
monetară

Bagus, 2011
Baldwin & Wyplosz – The
Economics
of
European
Integration, Chap 10-14
The Economist, 2012.

11. Bugetul
UE.
Principii,
Structură, Priorități

European Commission,
2014d.
Budget.
European Commission, 2009

12. Impozitarea. Armonizare
sau concurență fiscală?

Troeger, 2013

13. Brexit și scenarii postBrexit

European Parliament, 2018

10. Integrare
europeană

Hunya,, 2017.
14. România și UE (Bilanț,
perspective)
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8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
În activitatea de seminar se vor folosi metode precum: problematizare, dezbatere pe echipe, exerciții de
grup, sarcini individuale.
S1: Seminar introductiv
Seminarul va urmări familiarizarea studenţilor cu tematica specifică seminarului, prezentarea aspectelor
care ţin de modul de desfăşurare a activităţilor la seminar (descrierea sarcinilor individuale şi de grup,
sistemul de evaluare propus de conducătorul de seminar), prezentarea temelor specifice fiecărui seminar.
Se va urmări clarificarea unor concepte precum: principiul subsidiarităţii, uniunea vamală, piaţa internă,
integrarea pozitivă, integrarea negativă, mobilitatea factorilor de producţie.
Bibliografie: Text1, Text2
S2: Libera circulație a bunurilor
Seminariile 2, 3 și 4 se vor desfășura în jurul dezbaterii liber-schimb vs protecționism, urmărindu-se
identificarea și combaterea celor mai frecvente erori. Se va urmări clarificarea unor concepte precum:
barierele tehnice, barierele fiscale, barierele administrative, trade creation (creare de comerţ), trade
diversion (abatere de comerţ), comerţ intra-industrial.
Se va analiza rolul standardelor în comerţul intracomunitar, vechea şi noua abordare în domeniul
standardelor (standardele comune, principiul recunoaşterii reciproce, armonizarea - importanţa cazului
Cassis de Dijon, legea purităţii berii germane şi a calităţii pastelor italieneşti, alte cazuri specifice legate de
produsele tradiționale). Se vor evidenţia caracteristicile serviciilor (diferențe caracteristici bunuri vs, servicii)
și se va analiza situaţia serviciilor de interes public, a principalelor servicii liberalizate în UE, precum şi
problema mijloacelor care restricţionează competiţia pe piaţa serviciilor.
Bibliografie: Text1, Text2, Text3
S3: Libera circulație a serviciilor și a persoanelor (1)
Bibliografie: Text1, Text2, Text3

S4: Libera circulație a serviciilor și a persoanelor (2)
Bibliografie: Text1, Text2, Text3
S5: Libera circulație a capitalurilor
Bibliografie: Text1
S6: Politica agricolă comună. Reforme și impact social economic
Bibliografie: Text1
S7: Politica industrială
Bibliografie: Text1, Text2
S8: Politica regională
Bibliografie: Text1, Text2,
S9: Moneda euro și sistemul bancar (1)
Bibliografie: Text1
S10: Moneda euro și sistemul bancar (2)
Bibliografie: Text1
S11: Bugetul UE
Bibliografie: Text1
S12: Armonizare sau concurență fiscală?
Bibliografie:
S13: Brexit și scenarii post-Brexit
Bibliografie: Text1,
S14: România și UE (Bilanț & Perspective)
Bibliografie: Text1

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent
programului
 Aderarea Romaniei la Uniunea Europeană impune cunoasterea exigentelor acestui proces de
catre absolventii unei facultati de profil. Potentialii noi angajati vor detine cunostinte si vor
contribui, prin competentele specifice detinute, la obtinerea de valoare adaugata in
activitatea unor companii ce actioneaza pe piata europeana, in activitatea institutiilor publice,
a ONG-urilor cu arie de actiune nationala si europeana, etc.
10. Evaluare
Tip de activitate
10.4. Curs

10.1. Criterii de
evaluare
Nota examen scris –
minim nota 5

10.5. Seminar/
laborator

10.6. Standard minim de performanţă
seminar

10.2. Metode de evaluare
Examen scris

10.3. Pondere
din nota finală
70% din punctajul
pentru nota finală
30% din punctajul
pentru nota finală

O evaluare intermediare (evaluari
scrise din tematica de seminar)
Participare activa prin problematizari,
dezbateri, prezentari individuale
sau/si de grup
- minim nota 5 la examenul final pentru calcul contribuţiei la

Data completării:
Semnătura titularului de curs:
Semnătura titularului de seminar:
..................................................
....................................................
Data avizării in catedră
.................................

Semnătura Şefului de departament/ catedră
....................................................................

