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Şef catedră,

Decan

_____________

_____________

Fişa disciplinei
Denumirea disciplinei

Drept comunitar european

Titularul curs/seminar

conf.univ., dr., Liliana Cibuc

Ciclul
II. M/masterat

Codul cursului

S.02.O.007

Limba de
instruire

Română

Nr. credite

M
5

Ore din planul de învăţământ

30

Anul

Ore studiu individual

Facultatea

Management şi Drept

Specializarea

38. Drept public

Catedra

Drept

I

II

Forma de evaluare finală E –
examen,
V- verificare
Total ore pe
120
semestru

E
150

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de
învăţământ
(C-curs teoretic, S-seminar, L-activităţi de laborator, Pproiect sau lucrări practice)
Total

C

S

L

P

30

10

20

-

-

Categoria formativă a cursului (F-fundamentală, G-generală, S-de specialitate,
U-socio-umanistică, M-de orientare către alt domeniu)
Categorie de opţionalitate a cursului (O- obligatorie, A- opţională, L- liberă alegere)

Discipline
anterioare

Semestrul

S
O

Obligatorii
(condiţionate)

Teoria generală a dreptului, drept internaţional public, drept internaţional
privat, dreptul comerţului internaţional

Recomandate

Drept constituţional şi instituţii politice

Obiective fundamentale:
 cunoaşterea Comunităţilor europene ca parte integrantă a Uniunii
Europene;
 abordarea istorică a instituţiilor de bază ale Uniunii Europene,
deyvoltarea acestor enităţi, rolul lor în elaborarea legislaţiei,
interpretarea şi aplicarea ei;
 formarea unui vocabular juridic necesar abordării domeniului
comunitar european.

Competenţe specifice
disciplinei

În rezultat se vor dobândi următoarele competenţe:
Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor
specifice disciplinei)
 cunoaşterea teoriilor, ideilor, legităţilor, principiilor, fenomenelor,
proceselor, ce ţin de evoluţia domeniului comunitar european;
 instituirea celor trei Comunităţi Europene parte integrantă a UE;

identificarea locului şi rolului instituţiilor de bază ale UE;
 sădetermine misiunea, perspectivele UE;
 să cunoască forma de aderare la UE;
Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte,
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
 formarea capacităţilor de analiză şi interpretare a conţinutului teoretic;
 transpunerea, explicarea, demonstrarea, stabilirea interrelaţiilor dintre fapte
fenomene, procese;
Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi
aplicare)
 proiectarea, analiza, rezolvarea situaţiilor şi sarcinilor de problemă specifice
domeniului ;
 implementarea cunoştinţelor in baza investigării şi cercetării
individuale,elaborarea concluziilor independente, generarea noilor idei
1.

Conţinutul cursului

Bibliografia minimală

Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de
domeniul ştiinţific/ cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii
democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice/
valorificarea optimă 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)
 cooperarea şi activitatea în echipe;
 dispunerea de conştiinţă şi cultură juridică;
 luarea de decizii şi soluţionarea problemelor
1.Instituirea comunităţilor europene
2.Izvoarele dreptului comunitar
3.Raportul dintre dreptul comunitar şi dreptul intern al statelor membre
4.Instituţiile comunitare
5.Condiţiile de aderare la Uniunea Europeană
6.Libertăţile fundamentale în cadrul Uniunii Europene
7. Acordul de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană
Total: prelegeri 20/seminare 20
Tratate Internaţionale:

1.Tratatul Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului // Tratatul de la
Amsterdam, Tratatul asupra Uniunii Europene şi Tratatul instituind Comunitatea
Europeană cu modificările aduse de Tratatul de la Amsterdam. Introducere, selecţie
şi traducere de Theodor Tudoroiu. – Bucureşti: Editura Lucretius, 1999. – 204 p.
2. Tratatul Comunităţii Economice Europene // Tratatul de la Amsterdam, Tratatul
asupra Uniunii Europene şi Tratatul instituind Comunitatea Europeană cu

modificările aduse de Tratatul de la Amsterdam. Introducere, selecţie şi traducere de
Theodor Tudoroiu. – Bucureşti: Editura Lucretius, Bucureşti 1999. – 204 p.
3. Tratatul Comunităţii Europene a Energiei Atomice // Tratatul de la Amsterdam,
Tratatul asupra Uniunii Europene şi Tratatul instituind Comunitatea Europeană cu
modificările aduse de Tratatul Amsterdam. Introducere, selecţie şi traducere de
Theodor Tudoroiu. – Bucureşti: Editura Lucretius, Bucureşti 1999. – 204 p.
4. Tratatul asupra Comunităţii Europene // Blackstone’s EC Legislation 1998-9, 9th
Edition, ed. By Nigel Foster, Blackstone Press Limited, London, 1998. – 626 p.
5. Tratatul de la Maastricht // Tratatul de la Amsterdam, Tratatul asupra Uniunii
Europene şi Tratatul instituind Comunitatea Europeană cu modificările aduse de
Tratatul de la Amsterdam. Introducere, selecţie şi traducere de Theodor Tudoroiu. –
Bucureşti: Editura Lucretius, Bucureşti 1999. – 204 p.
6. Tratatul de la Amsterdam // Tratatul de la Amsterdam, Tratatul asupra Uniunii
Europene şi Tratatul instituind Comunitatea Europeană cu modificările aduse de
Tratatul de la Amsterdam. Introducere, selecţie şi traducere de Theodor Tudoroiu. –
Bucureşti: Editura Lucretius, Bucureşti,1999. – 204 p.
7. Tratatul de la Nisa
http://www.europa.eu.int/eur-lex/lex/en/treaties/dat/12001C/pdf/12001C_EN.pdf
8. Actul Unic European
http://europa.eu./legislation-summariesinstitutional-affairstreaties/treaties_singleactro.htnc
9. Tratatul asupra Constituţiei Europene
http://www.ier.ro/Proiect%20de%20Tratat%20Constitutional.pdf
10. Protocolului privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii
http://www.ier.ro/Proiect%20de%20Tratat%20Constitutional.pdf
11. Convenţia pentru protecţia drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale // Drept
internaţional contemporan. Texte esenţiale. Ediţie îngrijită de Adrian Năstase şi
Bogdan Aurescu. – Bucureşti: Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, 2000. – 839 p.
12. Acordul de Parteneriat şi Cooperare dintre Republica Moldova şi Uniunea
Europeană http://www.pca.md/files/publications11.doc
13.Acordul de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană semnat la
27 iunie 2014 la Bruxelles, Belgia. Acordul a fost ratificat de Parlamentul RM pe 2
iulie 2014, de Parlamentul European pe 13 noiembrie 2014.
14.Planul Național de Implementare a Acordului de Asociere (aprobat prin Hotărârea
Guvernului 808 din 7 octombrie 2014)
pagini Internet
http://www.europa.eu/index_en
http://eur-lex.europa.eu- EUR-lex
http://jurisvista.taiex.be/ - Jurisprudenţa istorică pentru statele care au aderat pină în
prezent
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1 6308/ -accesul la informaţii detaliate despre cele
trei instanţe ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2 14954/
http://www.ipp.md – pagina Institutului Politici Publice din Moldova
http://www.moldova.md/md/europa– pagina APC din Moldova
http://www.pca.md/files/publications12.doc - pagina APC din Moldova/publicaţii
http://www.hyperdictionary.com/dictionary - dicţionar explicativ on-line
http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/search/search_case.html- pagina de căutare a
jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie
Manuale, Monografii:
1.
2.
3.
4.

Ceban Cristina, Dreptul Uniunii Europene, Chişinău, 2013
Gyula Fabian, Dreptul instituţional al Uniunii Europene, ed.Hamangiu,
Bucureşti,2012
Dragoş Cosmin-Dacian, Uniunea Europeană, instituţii, mecanisme,ed.
OH.Beck, Bucuresti, 2007
Ciocan Vasile, Tauţ Liviu, Nuna Emil, Drept European. Instituţii

Europene. Politici europene. Fonduri structurale. Ed.GrafNet, Oradea,
2007

Strategii didactice









Proiect
Prezentare de grup
discuţie ghidată
garficul T
brainstorming
comunicări problematizate însoţită de dezbateri publice
Prezentare şi dezbatere a comunicărilor

Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs

10

8. Pregătire prezentări orale

10

2. Studiu după manual, suport de curs

20

9. Pregătire examinare finală

8

3. Studiul bibliografiei minimale indicate

10

10. Consultaţii

2

4. Documentare suplimentară în bibliotecă

20

11. Documentare pe teren

-

10

12. Documentare pe INTERNET

10

20

13. Alte activităţi
14. Alte activităţi

-

5. Activitate specifică de pregătire seminar
şi/sau laborator
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc.
7. Pregătire teste, lucrări de control

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 120 ore

Modalitatea evaluării finale

Evaluarea cunoştinţelor se efectuiază în două trepte: evaluare curentă şi finală.
Evaluare curentă:
-Discuţiile pe temele proiectelor programate şi soluţionare a speţelor;
-Scrierea şi auduerea a cel puţin unui referat,eseu la o temă aleasă sau stabilită;

Evaluare finală – examen.

Stabilirea notei finale
(ponderea exprimată
în %)

Reuşita curentă (evaluarea formativă)

60%

Rezultatul la examen/verificare (evaluarea finală)

40%

