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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 Relatii internationale si studii europene 
1.5. Ciclul de studii Masterat 
1.6. Programul de studii/ Calificarea Guvernanţă Europeană 
  

2. Date despre disciplină 
 

2.1. Denumirea disciplinei Legislatia programelor şi proiectelor europene 

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

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Oprescu Mihaela Adriana 

2.4. Anul de studiu  1 2.5. Semestrul  2 2.6. Tipul de 
evaluare1 C 2.7. Regimul  

disciplinei2 
 
OB 

   
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  

36 Din care 3.5. 
curs 

24 Din care 3.6. seminar/ laborator 12 

Distribuţia fondului de timp                           ore convenţionale 5 x 25 = 125 Ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren  15 
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri  12 
Tutoriat  -- 
Examinări  4 
Alte activităţi:..................................................  
3.7. Total ore studiu individual 61 
3.8. Total ore pe semestru 97 
3.9. Numărul de credite 6 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1. de curriculum -  
4.2. de competenţe - 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
                                                 
1 Tipul de evaluare: E – examen, VP – verificare pe parcurs, C – colocviu. 
2 Regimul disciplinei: OB - obligatorie, OP - opţională, F- facultativă. 
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5.1. de desfăşurare a cursului -- 
5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului ---- 

 
 

6. Competenţele specifice acumulate 
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-Utilizarea legislaţiei naţionale relevante în materia fondurilor structurale şi de 
coeziune  
-Asigurarea, în mod riguros juridic, a implementării şi monitorizării unui proiect 
-Evaluarea riscurilor aferente în cazul utilizării necorespunzătoare a fondurilor 
europene 
-Asigurarea de consultanţă pe probleme de securitate şi recuperare a fondurilor 
europene 
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-Însuşirea de către masterand a limbajului riguros juridic. 
-Dezvoltarea raţionamentului critic; 
-Dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză; 
-Dezvoltarea capacităţii de a realiza conexiuni cu cunoştinţele de la alte discipline. 
-Realizarea temelor practice pe grup, în scopul dezvoltării abilităţilor de comunicare 
interpersonală, de asumare şi distribuire de roluri specifice în munca de echipă 
-Utilizarea resurselor bibliografice disponibile (clasice şi electronice); 
 

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

 
 
7.1 
Obiectivul 
general al 
disciplinei 

-Formarea unei viziuni globalizante cu privire la temeiurile juridice comunitare privind 
fondurile structurale şi de coeziune 
-Familiarizarea studenţilor cu  legislaţia naţională incidentă în realizarea, implementarea, 
monitorizarea şi evaluarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă. 
 

 
7.2 
Obiective 
specifice 
 

-Cunoaşterea standardelor juridice cărora se supun activităţile de implementare a 
proiectelor cu finanţare nerambursabilă. 
-Redactarea în echipă a unei mape cu acte juridice necesare pentru buna implementare 
a proiectului (acorduri detaliate de parteneriat, contracte de muncă şi acte adiţionale, 
contracte comerciale, achiziţii publice, convenţii civile, documentaţii de atribuire achiziţii 
publice,  etc.); 
 

 
8. Conţinuturi 

 
8.1 Curs 
 

Metode de predare Observaţii 

1.Temeiurile juridice comunitare 
privind constituirea fondurilor 
structurale (dispoziţii de bază 
cuprinse în Tratatul privind 
Funcţionarea Uniunii Europene 
şi reglementări interne ale 
instituţiilor comunitare) 
 

Prelegere interactivă --- 

2. Caracterizarea generală a 
fondurilor structurale europene 

Prelegere interactivă  Mihaela Adriana Oprescu, Note de 
curs. Legislaţia programelor şi 
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 proiectelor europene, în curs de 
publicare.  

3. Cadrul financiar al fondurilor 
structurale  
 

Prelegere interactivă Mihaela Adriana Oprescu, Note de 
curs. Legislaţia programelor şi 
proiectelor europene, în curs de 
publicare. 

4. Evaluarea proiectelor şi 
eligibilitatea cheltuielilor  (I) 
 

Prelegere interactivă Mihaela Adriana Oprescu, Note de 
curs. Legislaţia programelor şi 
proiectelor europene, în curs de 
publicare. 

5. Evaluarea proiectelor şi 
eligibilitatea cheltuielilor  (II) 
 

Prelegere interactivă Mihaela Adriana Oprescu, Note de 
curs. Legislaţia programelor şi 
proiectelor europene, în curs de 
publicare. 

6. Definirea elementelor de bază 
din contractele de finanţare 
comunitară (I). 
 

Prelegere interactivă Mihaela Adriana Oprescu, Note de 
curs. Legislaţia programelor şi 
proiectelor europene, în curs de 
publicare. 

7. Definirea elementelor de bază 
din contractele de finanţare 
comunitară (II). 
 

Prelegere interactivă. Mihaela Adriana Oprescu, Note de 
curs. Legislaţia programelor şi 
proiectelor europene, în curs de 
publicare. 

8.Implementarea proiectelor 
realizate cu finanţare din fonduri 
structurale (I).  
-procedura simplificată de 
achiziţii; proceduri de achiziţie 
publică (cererea de ofertă). 
 

Prelegere interactivă Mihaela Adriana Oprescu, Note de 
curs. Legislaţia programelor şi 
proiectelor europene, în curs de 
publicare. 

9.Implementarea proiectelor 
realizate cu finanţare din fonduri 
structurale.  
           -reguli în materia 
conflictului de interese  
 

Prelegere interactivă Mihaela Adriana Oprescu, Note de 
curs. Legislaţia programelor şi 
proiectelor europene, în curs de 
publicare. 

   
   
10. 
 
Controlul administrării 
fondurilor structurale în Uniunea 
Europeană 
    

Prelegere interactivă Mihaela Adriana Oprescu, Note de 
curs. Legislaţia programelor şi 
proiectelor europene, în curs de 
publicare. 

11. Asigurarea securităţii şi 
recuperării fondurilor 
comunitare nerambursabile în 
România.  
 

Prelegere interactivă Mihaela Adriana Oprescu, Note de 
curs. Legislaţia programelor şi 
proiectelor europene, în curs de 
publicare. 

12. Elemente de drept penal 
aplicabile domeniului fondurilor 
structurale  
 

Prelegere interactivă Mihaela Adriana Oprescu, Note de 
curs. Legislaţia programelor şi 
proiectelor europene, în curs de 
publicare. 
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Bibliografie obligatorie 
 1. Mihaela Adriana Oprescu, Note de curs. Legislaţia programelor şi proiectelor europene, în curs de 
publicare.     
Bibliografie opţională 
1. Dan Drosu Şaguna, Raluca Nicolae, Fondurile structurale ale Uniunii Europene, Ed. Universul juridic, 
Bucureşti, 2011.  
2. Paun Ciprian, Legislatia fondurilor europene. Legislatie.Sinteze.2009 
 
 
8.2. Seminar/laborator 

Metode de predare Observaţii 

1.-Temeiurile juridice comunitare privind constituirea 
fondurilor structurale (dispoziţii de bază cuprinse în 
Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene şi 
reglementări interne ale instituţiilor comunitare) 
  -Caracterizarea generală a fondurilor structurale 
europene 
  -Cadrul financiar al fondurilor structurale 
 

Prelegere interactivă; 
dezbateri 

 

2. Evaluarea proiectelor şi eligibilitatea cheltuielilor (I)  
 
 

Aplicaţii practice  

3. Evaluarea proiectelor şi eligibilitatea cheltuielilor (II) 
 

Aplicaţii practice  

4. Evaluarea proiectelor şi eligibilitatea cheltuielilor (III) 
 

Aplicaţii practice 
  

 

5. Definirea elementelor de bază din contractele de 
finanţare comunitară (I). 
  
 
 

Prelegere interactivă (act 
juridic, contract, clauze 
contractuale, executare 
obligaţii contractuale). 
Aplicaţii practice.   
   

 

6. Definirea elementelor de bază din contractele de 
finanţare comunitară (II). 
  
 
 

Aplicaţii practice 
(consecinţele 
neexecutării sau 
executării 
necorespunzătoare a 
contractelor de finanţare 
europeană).  

 

7. Definirea elementelor de bază din contractele de 
finanţare comunitară (III). 
 
 

Contractele de finanţare 
comunitară-sursă 
litigioasă (aplicaţii 
practice). 

 

8.Implementarea proiectelor realizate cu finanţare din 
fonduri structurale (I).  
 

Aplicaţii practice 
(realizare mapă cu acte 
juridice necesare pentru 
buna implementare a 
proiectului)  
 

 

9. Implementarea proiectelor realizate cu finanţare din 
fonduri structurale (II). 

Aplicaţii practice 
(realizare mapă cu acte 
juridice necesare pentru 
buna implementare a 
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proiectului ) 
 

10. Implementarea proiectelor realizate cu finanţare 
din fonduri structurale (III). 

Aplicaţii practice 
(realizare mapă cu acte 
juridice necesare pentru 
buna implementare a 
proiectului)  
 

 

11. Asigurarea securităţii şi recuperării fondurilor 
comunitare nerambursabile în România (I).  
 

Aplicaţii practice. Analiză 
hotărâri judecătoreşti în 
materia contenciosului 
administrativ 

 

12 Asigurarea securităţii şi recuperării fondurilor 
comunitare nerambursabile în România (II).  
 

Aplicaţii practice. Analiză 
hotărâri judecătoreşti în 
materie penală. 

 

Bibliografie 
... 
... 
...  
  

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 1. Cunoaşterea instituţiilor 
juridice din materia legislaţiei 
programelor şi proiectelor 
europene 
2. Capacitatea de a face 
conexiuni între noţiunile 
învăţate. 
3. Însuşirea limbajului juridic 

examen 80% 

10.5. 
Seminar/ 
laborator 

Mapă cu acte juridice Examinare 
periodică  

20% 
În conditiile in care la examenul teoretic 
(colocviu) se obtine punctajul maxim ( 
adica 8 puncte), iar masterandul a 
realizat, in urma participarii active la 
seminarii şi realizării mapei cu acte 
juridice , 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 
 Nota 5, pentru promovarea examenului, se obtine prin realizarea a 5 puncte in rezolvarea probei 
teoretice (colocviu). 
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Data completării:  Semnătura titularului de curs:   Semnătura titularului de seminar:  
11.09.2015   
 
 
Data avizării in catedră       Semnătura Şefului de departament/ catedră  
.................................    .................................................................... 
 
 
 


