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FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

1. Date despre program 

 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea Facultatea de Studii Europene 

1.3. Departamentul Studii Europene şi Guvernanţă 

1.4. Domeniul de studii Administratie europeană 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii/Calificarea Ştiinţe administrative 

  

2. Date despre disciplină 

 

2.1. Denumirea disciplinei Dreptul Uniunii Europene 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector dr. Mihaela Adriana Oprescu 

2.3. Titularul activităţilor de 

seminar 
Lector. dr. Mihaela Adriana Oprescu 

2.4. Anul de 

studiu  
II 

2.5. 

Semestrul  
4 

2.6. Tipul 

de evaluare 
C 

2.7. Regimul  

disciplinei 
Op. 

   

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

 

3.1. Nr. de ore pe 

săptămână 

3 Din care 3.2. 

curs 

2 Din care 3.3. seminar/ laborator 1 

3.4. Total ore din planul 

de învăţământ  

42 Din care 3.5. 

curs 

28 Din care 3.6. seminar/ laborator 14 

Distribuţia fondului de timp                           ore convenţionale 5 x 25 = 125 Ore 

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  

3.8. Total ore pe semestru  

3.9. Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Facultatea de Studii Europene 

Str. Em. de Martonne nr. 1, Cluj-Napoca, 400090-RO 
Tel.: 0264-593770, Fax: 0264-590251 

Email: euro@euro.ubbcluj.ro 
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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 
 Prezența obligatorie la toate 

verificările pe parcurs anunțate 

 

6. Competențe specifice acumulate 

 

C
o
m

p
et

en
-ț

e 

p
ro

fe
si

o
n
a-

 

le
 

 

C2.1 -Definirea conceptelor, explicarea clară şi corectă a actelor normative 

relevante pentru sistemul administrativ (a instituțiilor și noțiunilor de drept al 
UE). 

C2.2 Utilizarea cunoştinţelor de bază ale domeniului pentru explicarea 

adoptării diverselor actelor normative și administrative  

C2.3 Utilizarea principalelor baze de date referitoare la acte normative din 

România şi Uniunea Europeană pentru identificarea celor mai importante 

norme relevante pentru diverse aspecte concrete ale funcţionării unor 

instituţii şi/sau structuri administrative 

C5.2 Identificarea şi descrierea tipurilor de relaţii care se stabilesc între 

mediul politico-administrativ, mediul economic şi mediul social global 

European  
 

C
o
m

p
et

en
-ţ

e 

tr
an

sv
er

-s
al

e 

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 interpersonală. 
 

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

 

  

7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

-Inițierea studenților în înțelegerea ordinii juridice a Uniunii Europene. 

 -Dobândirea cunoştinţelor de drept al UE și aplicarea lor la cazuri 

concrete. 

-Familiarizarea cu importanţa principiilor dreptului UE, precum şi cu  

metodele de interpretare utilizate de către Curtea Europeană de Justiţie; 

-Cunoaşterea tipurilor de acţiuni în faţa Curţii Europene de Justiţie.  

       Cursul va aborda principiile dreptului UE din perspectiva 

jurisprudenţei, urmând cele mai importante cauze ale CJUE, de la cele 

clasice şi până la abordările recente ale Curţii. 

 

 

7.2 Obiective 

specifice 

 

-Dobândirea de către student a capacităţii de a transpune în practică 

cunoştinţele dobândite 

-Dobândirea de abilitaţi de cercetare  

-Dobândirea capacităţii de adaptare la noi situaţii 

-Dobândirea cunoştinţelor necesare pentru interpretarea legii 
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-Cunoaşterea jurisprudenţei  

-Corelarea legislaţiei interne cu legislaţia europeană, precum si cu tratatele 

si convenţiile internaţionale 

 

8. Conţinuturi 

 

8.1 Curs 

 

Metode de predare Observaţii 

1. Curs introductiv  Prelegere și explicații  

2. Definiţia şi  principiile  

dreptului UE  

Prelegere și explicații 1.Suportul de curs 

2.Ioana Nely Militaru,  Dreptul Uniunii 

Europene. Cronologie. Izvoare, 

Principii. Instituţii. Piaţa internă a UE. 

Libertăţi Fundamentale, Ed. Universul 

juridic, Bucureşti, 2017, p. 86-118 

3. Izvoarele dreptului UE 

(drept primar, drept derivat; 

jurisprudenţa C.J.U.E.) 

Prelegere și explicații 1.Suportul de curs 

2.Sean Van Raepenbusch, Drept 

institutional al Uniunii Europene, Ed. 

Rosetti , Bucureşti, 2011 

3. Ioana Nely Militaru, op. cit., p. 119-

147 

 

4. Dreptul complementar şi 

principiile generale ale 

dreptului. Ierarhizarea ordinii 

juridice unionale  

Prelegere și explicații 1.Suportul de curs 

2.Sean Van Raepenbusch, op. cit., p. 

353-379 

5. Raporturile dreptului unional 

cu dreptul statelor membre 

(aplicabilitate imediată, efect 

direct, superioritate). Aplicarea 

dreptului unional 

Prelegere și explicații 1.Suportul de curs 

2.Sean Van Raepenbusch, op. cit., p. 

381-418 

6. Curtea de Justiţie, Tribunalul 

şi Tribunalul Funcţiei Publice, 

organizare, competenţe, 

atribuţii  

Prelegere și explicații 1.Suportul de curs 

2.Sean Van Raepenbusch, op. cit., p. 

256-277 

7.Cererea pentru pronunţarea 

unei hotărâri preliminare  

Prelegere și explicații 1.Suportul de curs 

2.Sean Van Raepenbusch, op. cit., p. 

426-464 

8. Acţiunea în constatarea 

neîndeplinirii obligaţiilor  

Prelegere și explicații 1.Suportul de curs 

2.Sean Van Raepenbusch, op. cit., p. 

464-482 

9. Acţiunea în anulare  Prelegere și explicații 1.Suportul de curs 

2.Sean Van Raepenbusch, op. cit., p. 

482-513 

10.Contenciosul funcţiei 

publice  

 1.Suportul de curs 

2.Sean Van Raepenbusch, op. cit., p. 

536-574 

11. Drepturile omului în UE. 

Carta drepturilor fundamentale 

a UE 

Prelegere și explicații 1.Suportul de curs (aplicaţii 

jurisprudenţiale) 

12.Piaţa internă. Libera 

circulaţie a mărfurilor.  

Prelegere și explicații 1.Suportul de curs 
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2.Ioana Nely Militaru, op. cit., p. 365-

380 

 

13. Libertatea de circulaţie a 

persoanelor şi serviciilor.  

Prelegere și explicații 1.Suportul de curs 

2.Ioana Nely Militaru, op. cit., p. 380-

406 

 

14. Curs recapitulativ 

 

Prelegere și explicații  

Bibliografie obligatorie 

1. Suportul de curs 

2. Ioana Nely Militaru,  Dreptul Uniunii Europene. Cronologie. Izvoare, Principii. Instituţii. 

Piaţa internă a UE. Libertăţi Fundamentale, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2017, p. 86-

118 

3. Sean Van Raepenbusch, Drept institutional al Uniunii Europene, Ed. Rosetti , Bucureşti, 

2011 

Bibliografie opţională  

1. M. Horspool, M. Humphreys, "European Union law", Oxford University Press, Oxford, 

2012 

2. J.P. Jacqué, "Droit institutionnel de l’Union Européenne", Ed. Dalloz, Paris, 2009 

 

8.2 Seminar/laborator 

 

Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Considerații introductive. 

Personalitate juridică a Uniunii, 

aderare, retragere, excludere, 

suspendare 

Explicații și 

dezbatere 

 

2.  Delimitarea competenţelor între 

Uniune şi statele membre 

Explicații și 

verificare pe 

parcurs 

Dezbateri pe marginea jurisprudenţei CJUE 

3. Ordinea juridică a Uniunii. 

Categorii de acte juridice. Dreptul 

primar şi dreptul secundar  

Explicații și 

dezbatere 

Dezbateri pe marginea jurisprudenţei CJUE 

4. Raporturile dreptului unional cu 

dreptul statelor membre 

(aplicabilitate imediată, efect 

direct, superioritate). Aplicarea 

dreptului unional 

Explicații și 

dezbatere 

Dezbateri pe marginea jurisprudenţei CJUE 

5.Procedura intrebarii preliminare. 

Acţiunea în anulare, acţiunea în 

carenţă  

Explicații și 

dezbatere  

Dezbateri pe marginea jurisprudenţei CJUE 

6. Drepturile omului în UE. Carta 

drepturilor fundamentale a UE  

Explicații și 

dezbatere 

Dezbateri pe marginea jurisprudenţei CJUE 

7. Piaţa internă. Libertatea de 

circulaţie a mărfurilor şi 

persoanelor  

Explicații și 

dezbatere 

Dezbateri pe marginea jurisprudenţei CJUE 

Bibliografie obligatorie 

1.Suportul de curs 

2.Ioana Nely Militaru,  Dreptul Uniunii Europene. Cronologie. Izvoare, Principii. Instituţii. Piaţa 

internă a UE. Libertăţi Fundamentale, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2017, p. 86-118 

3.Sean Van Raepenbusch, Drept institutional al Uniunii Europene, Ed. Rosetti , Bucureşti, 2011 

Bibliografie opţională  
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1.M. Horspool, M. Humphreys, "European Union law", Oxford University Press, Oxford, 2012 

2.J.P. Jacqué, "Droit institutionnel de l’Union Européenne", Ed. Dalloz, Paris, 2009 

 

 

8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptarile reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

 

 Cursul se corelează cu alte discipline juridice, cum ar fi teoria generală a dreptului, fiind o 

aplicare a acesteia la o ramură de drept specifică.  

 Cursul pregăteşte studenţii pentru a profesa în avocatură, magistratură, în instituțiile politice 

și administrative ale statului și în instituțiile Uniunii Europene.. 

 

9. Evaluare 

 

Tip de 

activitate 

10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. Pondere  

din nota finală 

10.4. Curs 1. Cunoaşterea instituţiilor juridice din 

materia dreptului U.E.  

2. Capacitatea de a face conexiuni între 

noţiunile învăţate. 

3. Însuşirea limbajului juridic 

examen 80% 

10.5. 

Seminar/ 

laborator 

Participare activă la activitatea de la seminar 

(minim 75% din numărul orelor de seminar).  

Realizarea unui referat pe marginea unei 

soluţii jurisprudenţiale.  

Examinare 

periodică  

20% 

În conditiile in 

care la examenul 

teoretic 

(examen) se 

obtine punctajul 

maxim ( adica 8 

puncte, in care 

se include 1 

punct din 

oficiu), iar 

studentul a 

realizat, in urma 

participarii 

active la 

seminarii şi 

întocmirii 

lucrării practice, 
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punctajul maxim 

( adica 2 

puncte), 

evaluarea 

activitatii de la 

seminar se va 

reflecta in 

proportie de 

20% in nota 

finala, iar 

rezultatul la 

proba teoretică, 

in proportie de 

80%. 

10.6. Standard minim de performanţă  

10.6. Standard minim de performanţă 

 Nota 5, pentru promovarea examenului, se obtine prin realizarea a 5 puncte in rezolvarea probei 

teoretice şi participare activă la activitatea de la seminar (minim 75% din numărul orelor de 

seminar 

 

 

Data completării:  15.11.2017 

 

Semnătura titularului de curs:   Semnătura titularului de seminar:  

..................................................                  .................................................... 

 

 

Data avizării in catedră      Semnătura Şefului de departament/ catedră 

...............................                           .................................................................... 

 

  

 

 

 


