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 Fișa disciplinei 

 
Anul academic 2019-2020 

 
1. Date despre program 

 
1.1. Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2. Facultatea Studii Europene 
1.3. Departamentul Studii Europene şi Guvernanţă 
1.4. Domeniul de studii Relaţii Internaţionale şi Studii Europene 
1.5. Ciclul de studii Licenţă 
1.6. Programul de studii/ Calificarea Diplomație în Afaceri 

 
2. Date despre disciplină 

 
2.1 Denumirea disciplinei Documente de poziție 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Nicolae Păun 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Asistent dr. Andreea Stretea 
2.4 Anul de studiu I 2.5 

Semestrul 
II 2.6. Tipul de 

evaluare1 
E 2.7 Regimul 

disciplinei2 
OB 

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

 
3.1 Nr. de ore pe săptămână   4 Din care 3.2. curs 2 Din care 3.3. 

seminar/ laborator 
    2 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ3 

56 Din care 3.5. curs 28 Din care 3.6. 
seminar/ laborator 

   28 

Distribuţia fondului de timp                           ore convenţionale4 4 x 25 = 100/14=7   Ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  2 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  1 
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  2 
Tutoriat       2 
Examinări       2 
Alte activităţi:.................................................. 

 

3.7. Total ore studiu individual 5  
3.8. Total ore pe semestru 120 
3.9. Numărul de credite 4 

 
 

                                                           
1 Tipul de evaluare: E – examen, VP – verificare pe parcurs, C – colocviu. 
2 Regimul disciplinei: OB - obligatorie, OP - opţională, F- facultativă.  
3 La anii terminali, semestrul 2 are doar 12 săptămâni; în rest, 14. 
4 25 x nr. credite (la fel ca nr. total ore pe semestru), din care se scad orele de curs şi seminar, pentru a obţine totalul orelor de studiu 
individual, distribuite în cele şase rubrici. 
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 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 
4.1. de curriculum 

 

4.2. de competenţe • Cunoașterea limbii engleze 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a cursului • Sală dotată cu tablă, videoproiector, 
ecran 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului • Videoproiector, ecran  
 

6. Competenţele specifice acumulate 
 

 Co
m

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 
 

• C1. Folosirea noțiunilor elementare ale teoriei relațiilor internaționale în studiul 
proceselor Europene și internaționale 

• C3. Asigurarea de asistență în managementul relațiilor cu organizațiile și instituțiile 
implicate în procesul European și internațional 

• C8. Identificarea principiilor funcționării instituțiilor europene și al organizațiilor 
instituționale 

• C10. Folosirea metodelor analitice în sectorul relațiilor internaționale și al afacerilor 
Europene 

 Co
m

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

• CT1. Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context 
(receptarea, transmiterea, prelucrarea, stocarea infromaţiilor în documente de profil), 
inclusiv prin utilizarea la nivel avansat a unei limbi de circulatie internatională si la 
nivel mediu sau avansat a unei a doua limbi străine  

• CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară 
corespunzatoare diverselor paliere ierahice 

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

 
7.1 Obiectivul general al disciplinei • Capacitatea de evaluare strategică a diferiților actori 

și/sau instituții implicați în procesul legislativ 
 

 
Obiective specifice 

• Redactarea și înțelegerea modului de aplicare al 
documentelor oficiale folosite de instituțiile Uniunii 
Europene 

• Înțelegerea modului de funcționare concretă al procesului 
legislativ și decizional european 

• Analizarea actorilor instituționali și non-instituționali 
implicați în negocierile europene 

 
8. Conţinuturi 

 
8.1 Curs Metode de predare Observații 
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 1. Introducere 

 
 

Prezentare interactivă 
 

 

Păun, Nicolae, Uniunea Europeană 
în contextul unei lumi în schimbare. 
Fundamente istorice, valori, 
instituții, politici, pp. 219 - 383 

2. Actori instituționali legislativi 
(Comisia Europeană, Parlamentul 
European, Consiliul UE): evoluție 
istorică, interdependență 
instituțională, guvernanță 
colectivă, activitate 

Prezentare interactivă 
 

Păun et al, Finalitatea Europei, pp. 
72- 100. 
 
https://europa.eu/european-
union/about-eu/institutions-
bodies_en 

3. Comisia Europeană: organizare 
internă, responsabilități, funcții 

Prezentare interactivă 
 

McCormick, John (2015) European 
Union Politics, pp. 157 – 168. 
 
Nugent, The Government and 
Politics..., pp. 105-118. 

4. Comisia Europeană: documente, 
proceduri, grupuri de experți 

Prezentare interactivă 
 

Nugent, The Government and 
Politics..., pp. 105-118. 
https://ec.europa.eu/transparency/r
egexpert/index.cfm?do=faq.faq&aide
=2&Lang=FR 

5. Parlamentul European: 
organizare internă, 
responsabilități, funcții 

Prezentare interactivă 
 

Pascale Fontaine, Europe in 12 
Lessons, European Commission 
Publications, 2010. 
 

6. Parlamentul European: 
documente, proceduri, comitete 

Prezentare interactivă 
 

https://www.europarl.europa.eu/in
fographic/legislative-
procedure/index_en.html 

7. Consiliul UE: organizare internă, 
responsabilități, funcții 

Prezentare interactivă 
 

McCormick, John (2015) European 
Union Politics, pp. 180-184. 
Nugent, The Government and 
Politics..., pp. 139-147. 

8. Consiliul UE: proceduri, sistem de 
vot, grupuri de lucru 

Prezentare interactivă 
 

https://www.consilium.europa.eu/ro
/ 

9. Modul de luare al deciziilor în 
Uniunea Europeană (Decision-
Making Policy): documente, 
actori, legislație  

Prezentare interactivă 
(în limba engleză sau 

română) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/HTML/?uri=LEGISS
UM:ai0016&from=EN 

10. Modul de luare al deciziilor în 
Uniunea Europeană (Decision-
Making Policy): Procedura 
legislativă ordinară 

Prezentare interactivă 
 

https://www.europarl.europa.eu/in
fographic/legislative-
procedure/index_en.html 

11. Negocieri interinstituționale: 
faze, etape, rolul insituțional 

Prezentare interactivă 
 

Aldrin, Philippe, et Hubé, Nicolas, 
L’Union Européenne, une 
démocratie de stakeholders 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=faq.faq&aide=2&Lang=FR
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=faq.faq&aide=2&Lang=FR
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=faq.faq&aide=2&Lang=FR
https://www.europarl.europa.eu/infographic/legislative-procedure/index_en.html
https://www.europarl.europa.eu/infographic/legislative-procedure/index_en.html
https://www.europarl.europa.eu/infographic/legislative-procedure/index_en.html
https://www.consilium.europa.eu/ro/
https://www.consilium.europa.eu/ro/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ai0016&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ai0016&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ai0016&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/infographic/legislative-procedure/index_en.html
https://www.europarl.europa.eu/infographic/legislative-procedure/index_en.html
https://www.europarl.europa.eu/infographic/legislative-procedure/index_en.html
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Pușcaș, Vasile, EU Accession 
Negotiations (A Handbook), pp.13-
20 

12. Modul de elaborare al 
documentelor de poziție 

Prezentare interactivă 
 

Rubio, Nathalie, La fabrication du 
droit de l’Union européenne dans le 
contexte du  «Mieux légiférer», 
pp.25-44 

13. Societatea civilă europeană Prezentare interactivă 
 

Michel, Hélène, La « Société Civile» 
dans la « Governance Européenne». 
Éléments pour une sociologie d’une 
catégorie politique 
 

14. Concluzii și feedback Discuții - 

 
8.2  Seminar Metode de predare Observații 

1. Introducere 
 

 
Dezbateri 

 
 

https://europa.eu/european
-union/about-eu_ro 

2. Actori instituționali legislativi 
(Comisia Europeană, Parlamentul 
European, Consiliul UE): evoluție 
istorică, interdependență 
instituțională, guvernanță colectivă, 
activitate 

Dezbateri 
 

https://op.europa.eu/webp
ub/com/eu-and-me/en/ 

3. Comisia Europeană: organizare 
internă, responsabilități, funcții 

Simulări https://ec.europa.eu/info/a
bout-european-
commission_ro 

4. Comisia Europeană: documente, 
proceduri, grupuri de experți 

Simulări https://ec.europa.eu/info/la
w_ro 

5. Parlamentul European: organizare 
internă, responsabilități, funcții 

Simulări https://www.europarl.euro
pa.eu/about-parliament/ro 

6. Parlamentul European: documente, 
proceduri, comitete 

Simulări https://www.europarl.euro
pa.eu/about-
parliament/ro/organisation-
and-rules 

7. Consiliul UE: organizare internă, 
responsabilități, funcții 

Simulări https://www.consilium.euro
pa.eu/ro/council-eu/ 

https://europa.eu/european-union/about-eu_ro
https://europa.eu/european-union/about-eu_ro
https://op.europa.eu/webpub/com/eu-and-me/en/
https://op.europa.eu/webpub/com/eu-and-me/en/
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission_ro
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission_ro
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission_ro
https://ec.europa.eu/info/law_ro
https://ec.europa.eu/info/law_ro
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/ro
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/ro
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/ro/organisation-and-rules
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/ro/organisation-and-rules
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/ro/organisation-and-rules
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/ro/organisation-and-rules
https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/
https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/


  
 

                                                                                     

Facultatea de Studii Europene 
Str. Emmanuel de Martonne nr. 1, 400090 Cluj-Napoca 

Tel.: 0264-593770 
Fax: 0264-590251 

Email: euro@euro.ubbcluj.ro 
Web: euro.ubbcluj.ro 

 
 8. Consiliul UE: proceduri, sistem de 

vot, grupuri de lucru 
Simulări https://www.consilium.euro

pa.eu/ro/council-
eu/eurogroup/ 

9. Modul de luare al deciziilor în 
Uniunea Europeană (Decision-
Making Policy): documente, actori, 
legislație  

Dezbateri/Simulări 
(în limba engleză sau română) 

https://ox.libguides.com/c.p
hp?g=422926&p=2888217 
https://newsroom.consilium
.europa.eu/events/general-
data-protection-regulation 

10. Modul de luare al deciziilor în 
Uniunea Europeană (Decision-
Making Policy): Procedura 
legislativă ordinară 

Simulări https://www.europarl.euro
pa.eu/ordinary-legislative-
procedure/en/home/home.
html 
http://www.epgencms.euro
parl.europa.eu/cmsdata/upl
oad/31d7a824-1f2d-4fd2-
a546-
fde9fe317573/handbook-
olp-ro.pdf 

11. Negocieri interinstituționale: faze, 
etape, rolul insituțional 

Simulări https://www.europarl.euro
pa.eu/ordinary-legislative-
procedure/en/interinstitutio
nal-negotiations.html 

12. Modul de elaborare al 
documentelor de poziție 

Simulări https://www.beuc.eu/public
ation/position-papers 

13. Societatea civilă europeană Prezentări https://civilsocietyeurope.e
u/ 

14. Concluzii și feedback Dezbateri - 

Bibliografie: 
 

1. European Union (ed.), The European Commission 1986-2000. History and Memories of an 
institution, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019. 

2. Mark Bevir, Ryan Phillips, Decentring European Governance, Abingdon, Routledge, 2019 
3. Nicolae Păun Uniunea Europeană în contextul unei lumi în schimbare. Fundamente istorice, 

valori, instituții, politici, Ed. Academiei Române, 2017. 
4. Wolfgang Wessels, The European Council, London, Palgrave Macmillan, 2016. 
5. John McCormick, European Union Politics, 2nd edition, Palgrave Macmillan, 2015. 
6. Thomson, Robert, Resolving Controversy in the European Union: Legislative Decision-Making 

Before and After Enlargement, Cambridge University Press, 2011. 
7. Neill Nugent, The Government and Politics of the European Union, ed. a 7-a, Basingstoke: 

Palgrave Macmillan, 2010. 
8. Chalmers, Damian; Davies, Gareth; Monti, Giorgio, European Union Law: Cases and Materials, 

Cambridge University Press, 2010 

https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/eurogroup/
https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/eurogroup/
https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/eurogroup/
https://ox.libguides.com/c.php?g=422926&p=2888217
https://ox.libguides.com/c.php?g=422926&p=2888217
https://newsroom.consilium.europa.eu/events/general-data-protection-regulation
https://newsroom.consilium.europa.eu/events/general-data-protection-regulation
https://newsroom.consilium.europa.eu/events/general-data-protection-regulation
https://www.europarl.europa.eu/ordinary-legislative-procedure/en/home/home.html
https://www.europarl.europa.eu/ordinary-legislative-procedure/en/home/home.html
https://www.europarl.europa.eu/ordinary-legislative-procedure/en/home/home.html
https://www.europarl.europa.eu/ordinary-legislative-procedure/en/home/home.html
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/31d7a824-1f2d-4fd2-a546-fde9fe317573/handbook-olp-ro.pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/31d7a824-1f2d-4fd2-a546-fde9fe317573/handbook-olp-ro.pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/31d7a824-1f2d-4fd2-a546-fde9fe317573/handbook-olp-ro.pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/31d7a824-1f2d-4fd2-a546-fde9fe317573/handbook-olp-ro.pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/31d7a824-1f2d-4fd2-a546-fde9fe317573/handbook-olp-ro.pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/31d7a824-1f2d-4fd2-a546-fde9fe317573/handbook-olp-ro.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ordinary-legislative-procedure/en/interinstitutional-negotiations.html
https://www.europarl.europa.eu/ordinary-legislative-procedure/en/interinstitutional-negotiations.html
https://www.europarl.europa.eu/ordinary-legislative-procedure/en/interinstitutional-negotiations.html
https://www.europarl.europa.eu/ordinary-legislative-procedure/en/interinstitutional-negotiations.html
https://www.beuc.eu/publication/position-papers
https://www.beuc.eu/publication/position-papers
https://civilsocietyeurope.eu/
https://civilsocietyeurope.eu/
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
10. Evaluare 
 

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

10.4 Curs Evaluare sumativă ce ţine seama de: 
- Răspunsul la întrebările de examen 
din materia aferentă cursului 

 
Examen scris 

70% 

10.5 Seminar Evaluare sumativă ce ţine seama de: 
- Participarea la seminarii, 
implicarea în discuţiile care au loc în 
cadrul fiecărui seminar și 
prezentarea unui proiect final  

Activitate seminar 30% 

Ex officio: 1 point 
10.6 Standard minim de performanță 
Pentru nota 5: 

• Participarea la seminarii şi implicarea în 
discuţiile care au loc în cadrul fiecărui seminar  

• Susţinerea examenului scris şi rezolvarea a cel 
puţin jumătate din subiectele aferente acestei 
probe 

Pentru nota  10: 
• Participare activă la cursuri și seminarii 
• Rezolvarea examenului scris și 

participarea activă în cadrul seminarului, 
astfel încât studentul să demonstreze că 
și-a însușit toate cunoștințele necesare 
predate pe toată perioada desfășurării 
cursului 
 

 
 
 

Cursul Documente de poziție reprezintă un complement logic al disciplinelor de europenistică predate la 
Facultatea de Studii Europene. Conţinuturile sale sunt menite să detalieze şi să completeze abordarea 
preponderent istorică şi juridică a studiului efectuat asupra funcţionării Uniunii Europene, prin 
introducerea în ecuaţie a elementului politic şi instituţional. Această disciplină se află, aşadar, în strânsă 
legătură cu Dreptul Comunitar, dar şi cu Istoria Integrării Europene, contribuind la o înţelegere complexă 
a structurii, organizării şi funcţionării Uniunii Europene în contextul actual. Parcurgerea cursului 
potenţează competenţele acestora în probleme politice, economice, sociale, culturale specifice şi asigură 
dobândirea unor cunoştinţe temeinice asupra trăsăturilor generale şi specifice ale guvernării multinivel. 
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 Data completării Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de 

seminar 
 
     08.05.2020 Prof. Dr. Nicolae Păun        Asistent drd.  Andreea Stretea 
 
  
Data avizării în departament  Semnătura directorului  de departament 
 

………………………….    ……………………………………………. 
 

 


