
  

 
 

 
 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2      curs 2 3.3  seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5      curs 28 3.6  seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 11 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
Tutoriat 0 
Examinări 2 
Alte activităţi ...................................  
 

3.7 Total ore studiu individual 58 
3.8 Total ore pe semestru 100 
3.9 Număr de credite 4 
 

 

 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
1.2 Facultatea Facultatea de Drept 
1.3 Departamentul Departamentul interdisciplinar Centrul de Studii Europene 
1.4 Domeniul de studii Drept  
1.5 Ciclul de studii Licență, ciclul I de studii 
1.6 Programul de studii / Calificarea Drept 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei DREPTUL MATERIAL AL UNIUNII EUROPENE 
2.2 Titularul activităţilor de curs LECT. DR. EMANOIL CORNELIU MOGÎRZAN 
2.3 Titularul activităţilor de seminar LECT. DR. EMANOIL CORNELIU MOGÎRZAN 
2.4 An de studiu III 2.5 Semestru 6 2.6 Tip de evaluare EVP 2.7 Regimul discipinei* OP 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum Nu este cazul 
4.2 De competenţe Nu este cazul 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Nu este cazul 

5.2 De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului Nu este cazul 



  

 
 

 
7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.
1 

O
bi

ec
tiv

ul
 

ge
ne

ra
l 

Dezvoltarea cunoştinţelor dobândite la disciplinele Drept european general și Dreptul instituțional al 
Uniunii europene 

7.
2 

O
bi

ec
tiv
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e 

sp
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ce

 

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 să  identifice principalele instrumente juridice care guvernează piața internă și în special libera 

circulație a mărfurilor 
 să  poată identifica diferitele obstacole pe care le întâmpină persoanele fizice și juridice (mai ales 

agenții economici) în exercitarea libertăților de circulație 
 să identifice mijloacele juridice prin care persoanele fizice și juridice pot depăși aceste obstacole 
 să interpreteze și să aplice normele de drept material al Uniunii Europene 
 să susțină opinii juridice în soluţionarea unor spețe de drept ale Uniunii Europene, din perspectiva 

părților litigante și a instanței naționale sau a Uniunii Europene 

 
8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare 
Observaţii 
(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1. Conceptul de piață unică Prelegerea, explicația,  
observația dirijată. 

2 ore 
Note de curs 

2. 
Libera circulaţie a mărfurilor. Chestiuni 
generale 

 

Prelegerea, explicația,  
observația dirijată. 

2 ore 
Note de curs 

3. 
Interzicerea taxelor vamale şi a taxelor cu 
efect echivalent (art. 28 şi 30 TFUE). 
Introducere. Noțiune 

Prelegerea, explicația,  
observația dirijată. 

2 ore 
Note de curs 

4. Cazurile în care taxele cu efect echivalent 
sunt admisibile 

Prelegerea, explicația,  
observația dirijată. 

2 ore 
Note de curs 

5. Interzicerea taxelor și impozitelor 
discriminatorii 

Prelegerea, explicația,  
observația dirijată. 

2 ore 
Note de curs 

6. Interzicerea taxelor și impozitelor 
protecţioniste 

Prelegerea, explicația,  
observația dirijată. 

2 ore 
Note de curs 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 - Capacitatea de a înţelege modul specific în care s-au stabilit regulile aplicabile în domeniul 
pieței interne şi în special rolul esenţial jucat de Curtea Europeană de Justiţie în acest proces; 

- capacitatea de a analiza și interpreta normele adoptate de instituţiile UE 
- capacitatea de a analiza jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pentru a înţelege 

raţionamentele şi metodele proprii de interpretare;  
- capacitatea de a soluţiona cazuri practice, în lumina precedentelor statuate de Curtea 

Europeană de Justiţie 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

- Capacitatea de identificare şi realizare a sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu 
respectarea regulilor deontologice;  

- Capacitatea de aplicare a tehnicilor de muncă eficientă individuală, precum şi în echipă; 
- Capacitatea de utilizare eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de 

formare profesională asistată.   



  

 
 

7. 
Interzicerea restricţiilor cantitative şi a 
măsurilor cu efect echivalent. Introducere.  
Noțiuni 

Prelegerea, explicația,  
observația dirijată. 

2 ore 
Note de curs 

8. Excepţiile prevăzute de art. 36 TFUE Prelegerea, explicația,  
observația dirijată. 

2 ore 
Note de curs 

9. 
 Măsurile naţionale aplicabile fără distincţie 
între mărfurile autohtone şi cele din import 
 

Prelegerea, explicația,  
observația dirijată. 

2 ore 
Note de curs 

10. 

Cerinţele imperative de interes general şi 
raportul cu excepţiile prevăzute de art. 36 
TFUE 
Măsurile cu efect echivalent la export 

Prelegerea, explicația,  
observația dirijată. 

2 ore 
Note de curs 

11. Armonizarea legislaţiilor naţionale în 
domeniul liberei circulaţii a mărfurilor 

Prelegerea, explicația,  
observația dirijată. 

2 ore 
Note de curs 

12. Noțiuni privind libera circulație a persoanelor 
în Uniunea Europeană 

Prelegerea, explicația,  
observația dirijată. 

2 ore 
Note de curs 

13. Noțiuni privind libera prestare a serviciilor în 
Uniunea Europeană 

Prelegerea, explicația,  
observația dirijată. 

2 ore 
Note de curs 

14. Noțiuni privind libera circulație a capitalurilor 
în Uniunea Europeană 

Prelegerea, explicația,  
observația dirijată. 

2 ore 
Note de curs 

Bibliografie  
 
Referinţe principale: 

- P. Craig, G. De Burca, Dreptul Uniunii Europene, Ed. Hamangiu, 2017 
 
Referinţe suplimentare: 
Marianne Dony, Droit de l’Union européenne, Editions de l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 2018 

- P. Craig, G. De Burca, EU Law. Text, Cases, and Materials, ed. 7, Oxford University Press, 2020 
- Catherine Barnard, The Substantive Law of the European Union,  Oxford University Press, 2019 
- Alina Kaczorowska, European Union Law, Routledge, 2016 
- Claude Blumann, Louis Dubouis, Droit matériel de l'Union européenne, L.G.D.J., 2019 
 
Surse Internet 

-  ec.europa.eu/ 
-  curia.europa.eu 

Accesul la dreptul UE: http://eur-lex.europa.eu/  
Repertoriul legislației Uniunii Europene: 
http://eur-
lex.europa.eu/search.html?displayProfile=allRelAllConsDocProfile&qid=1491207221154&type=named&CC_1
_CODED=01&name=browse-by:legislation-in-force&CC_2_CODED=0110 
 
Sintezele legislației UE: http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html  
Prezentare sistematică a jurisprudenței 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7046/ro/ 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 
Observaţii 
(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1 

Fazele integrării europene. Probleme 
generale ale liberei circulații a mărfurilor 

Problematizarea, expunerea 
însoțită de mijloace tehnice, 
conversația euristică, observația 
dirijată,  studiul de caz. 

2 ore  
Note de curs 
Hotărâri ale 
CJUE 

2 
Interzicerea taxelor vamale şi a taxelor cu 
efect echivalent 

Problematizarea, expunerea 
însoțită de mijloace tehnice, 
conversația euristică, observația 

2 ore  
Note de curs 
Hotărâri ale 



  

 
 

dirijată,  studiul de caz. CJUE 

3 

Interzicerea taxelor și impozitelor 
discriminatorii sau protecţioniste 

Problematizarea, expunerea 
însoțită de mijloace tehnice, 
conversația euristică, observația 
dirijată,  studiul de caz. 

2 ore  
Note de curs 
Hotărâri ale 
CJUE 

4 

Interzicerea restricţiilor cantitative şi a 
măsurilor cu efect echivalent 

Problematizarea, expunerea 
însoțită de mijloace tehnice, 
conversația euristică, observația 
dirijată,  studiul de caz. 

2 ore  
Note de curs 
Hotărâri ale 
CJUE 

5 

Libera circulație a persoanelor în Uniunea 
Europeană 

Problematizarea, expunerea 
însoțită de mijloace tehnice, 
conversația euristică, observația 
dirijată,  studiul de caz. 

2 ore  
Note de curs 
Hotărâri ale 
CJUE 

6 

Libera prestare a serviciilor în Uniunea 
Europeană 

Problematizarea, expunerea 
însoțită de mijloace tehnice, 
conversația euristică, observația 
dirijată,  studiul de caz. 

2 ore  
Note de curs 
Hotărâri ale 
CJUE 

7 

Libera circulație a capitalurilor în Uniunea 
Europeană 

Problematizarea, expunerea 
însoțită de mijloace tehnice, 
conversația euristică, observația 
dirijată,  studiul de caz. 

2 ore  
Note de curs 
Hotărâri ale 
CJUE 

Bibliografie principală:  
P. Craig, G. De Burca, Dreptul Uniunii Europene, Ed. Hamangiu, 2017 
 

Bibliografie suplimentară: 
P. Craig, G. De Burca, EU Law. Text, Cases, and Materials, ed. 7, Oxford University Press, 2020 
Catherine Barnard, The Substantive Law of the European Union,  O.U.P., 2019 
Ch. Boutayeb, Droit matériel de l'Union européenne, L.G.D.J., 2019 
Alina Kaczorowska, European Union Law, Routledge, 2016 
 
Surse Internet 
-  ec.europa.eu/ 
-  curia.europa.eu 

       Repertoriul legislației Uniunii Europene: 
http://eur-
lex.europa.eu/search.html?displayProfile=allRelAllConsDocProfile&qid=1491207221154&type=named&CC_1
_CODED=01&name=browse-by:legislation-in-force&CC_2_CODED=0110 
 
Sintezele legislației UE: http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html  
Prezentare sistematică a jurisprudenței 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7046/ro/   
 
9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Aflată în strânsă legătură cu Dreptul instituțional al Uniunii Europene, disciplina facilitează integrarea viitorilor 
absolvenți pe piața muncii, precum și continuarea pregătirii acestora la niveluri superioare, întrucât le asigură 
familiarizarea cu crearea, interpretarea și  funcționarea practică a regulilor de drept material al Uniunii (celor 
aplicabile în mod direct raporturilor juridice). 

 
 
 



  

 
 

 
 
 
 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
21.09.2021 LECT. UNIV. DR. EMANOIL CORNELIU 

MOGÎRZAN 
LECT. DR. EMANOIL CORNELIU 
MOGÎRZAN 

  
 
 

 

Data avizării în departament Director de departament 
24.09.2021 Prof. univ. dr. Gabriela Pascariu 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.4 Curs 

Capacitate de asimilare și 
redare 
Capacitate de analiză și 
sinteză 

Examen oral 75 

10.5 Seminar/ Laborator Capacitate de analiză și 
sinteză 

Participarea la dezbaterile 
de la seminar 
Un test obligatoriu pe 
parcursul semestrului  

25 

10.6 Standard minim de performanţă 
- Promovarea testului obligatoriu pe parcursul semestrului  
- Prezența la orele de seminar  
- Promovarea examenului de final de semestru 


