
  

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2      curs 2 3.3. seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5.    curs 28 3.6. seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 
Tutoriat 1 
Examinări 3 
Alte activităţi................................... 0 
 

3.7 Total ore studiu individual 119 
3.8 Total ore pe semestru 175 
3.9 Număr de credite 7 
 

 

 

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 II - Master 
1.6 Programul de studii / Calificarea DREPT EUROPEAN 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei DREPTUL EUROPEAN AL MEDIULUI 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Gheorghe Durac 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Gheorghe Durac 
2.4 An de 
studiu II 2.5 Semestru I 2.6 Tip de evaluare Examen 2.7 Regimul 

discipinei OB 

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

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului  

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului  



  

 
 

 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 C1. Capacitatea de a înţelege şi analiza noţiunile specifice dreptului eurioean al mediului 
C2. Capacitatea de a interpreta şi aplica textul de lege în anumite cazuri practice  
C3. Capacitatea de a completa formularele și cereri în vederea dobândirii protecţiei juridice în 
domeniul mediului 
C4.  
C5.  

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

CT1. Aplicarea dispoziţiilor din dreptul privat şi din dreptul public în materia dreptului european al 
mediului. 
CT2.  Identificarea şi utilizarea informaţiilor necesare pentru derularea unor proceduri administrative 
și diplomatice, respectiv a unei acțiuni în justiție. 
CT3.   

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.
1.

 O
bi

ec
tiv

ul
 

ge
ne

ra
l 

Dreptul european al mediului cuprinde două mari părți: Instituțiile cu atribuții în domeniul protecției 
mediului și Documentele normative care reglementează protecția factorilor d mediu la nivel european 
și global.  În acest context, studenții masteranzi vor putea aprofunda aspecte privind condiţiile și 
procedurile de urmat pentru acțiunile de protecție a mediului, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
Pe de altă parte, studenţii vor putea descifra şi analiza cadrul juridic privind protecţia factorilor de 
mediu.   

7.
2.

 O
bi

ec
tiv

el
e 

sp
ec

ifi
ce

 La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 Explice noţiunile, dar şi mecanismele de realizare a protecţiei mediului 
 Utilizeze textele de lege din domeniul dreptului european al mediului în soluţionarea unor cazuri 

practice 
 Să deruleze o procedură de protecție a factorilor de mediu 

8. Conţinut 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

1. Politica şi strategia Uniunii Europene în 
domeniul protecţiei mediului Prelegere.  2 ore 

2. Cooperarea în domeniul mediului între 
instituţiile comunitare şi cele naţionale 

Prelegere. Prezentare în 
power point. 

2 ore 
3. Principiile generale ale Dreptului 

european al mediului 
Prelegere. Prezentare în 
power point. 

2 ore 
4. 

Instituții ale Uniunii Europene cu atribuții 
în domeniul protecției mediului:  
Consiliul Uniunii Europene; Parlamentul 
European; Comisia Europeană; 
Comitetul economic şi social; Comisia 
Economică a Naţiunilor Unite pentru 
Europa; Organizaţia pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică. 

Prelegere. Prezentare în 
power point. 

2 ore 

5. 
Istituţii europene specializate în 
domeniul protecţiei mediului: Agenţia 
Europeană pentru Mediu, Comisia 

Prelegere. Prezentare în 
power point. 

2 ore 



  

 
 

pentru aplicarea Convenţiei de la Oslo 
(1972), Comisia pentru aplicarea 
Convenţiei de la Helsinki (1974), 
Comisia Dunării (1961). 

6. Protecția atmosferei în Uniunea 
Europeană 

Prelegere. Prezentare în 
power point. 

2 ore 
7. Protecția apelor în Uniunea Europeană Prelegere. Prezentare în 

power point. 
2 ore 

8. Protecția solurilor în Uniunea 
Europeană 

Prelegere. Prezentare în 
power point. 

2 ore 
9. Protecția pădurilor și a altor forme de 

vegetație în Uniunea Europeană 
Prelegere. Prezentare în 
power point. 

2 ore 
10. Managementul deşeurilor în Uniunea 

Europeană 
Prelegere. Prezentare în 
power point. 

2 ore 
11. Regimul juridic al activităţii nucleare Prelegere. Prezentare în 

power point. 
2 ore 

12. Adoptarea şi respectarea măsurilor 
pentru protecţia mediului. 

Prelegere. Prezentare în 
power point. 

2 ore 
13. Controlul aplicării normelor de protecţie 

a mediului 
Prelegere. Prezentare în 
power point. 

2 ore 
14. Răspunderea juridică pentru daune 

ecologice 
Prelegere. Prezentare în 
power point. 

2 ore 
 
Bibliografie  
 
Referinţe principale: 

- M. Dutu, Politici publice de mediu, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2012; 

- M. Coșea, A. Dunărințu, Politici de mediu și strategii de dezvoltare durabilă în Uniunea Europeană, Editura  

Pro Universitaria, București, 2013;  
- M.Duţu, Principii şi instituţii fundamentale de drept comunitar al mediului, Ed.Economică, Bucureşti, 2005; 

- D.Mazilu, Dreptul comunitar al mediului, Ed.Lumina Lex, Bucureşti, 2006; 

- E.Lupan, Tratat de dreptul protecţiei mediului, Ed.Lumina CH BECK, Bucureşti, 2009; 

- A. Cobzaru, Principiile dreptului european al mediului, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012; 

- D.Marinescu, Tratat de dreptul mediului, Ed.Universul juridic, Bucureşti, 2008; 

- Gh.Durac, L.Bouriaud, Dreptul mediului. Răspunderea juridică pentru daune ecologice, Ed. Junimea, Iaşi, 

2004. 

 
Referinţe suplimentare: 

- M. Prieur, Le droit de l’environnement, 6eme édition, Precis, Dalloz, Paris, 2011; 

- Raphael Romi, Droit europeen et international de l’environnement, Montchrestien, Paris, 2005 ; 

- Raphael Romi, L’Europe e la protection de l’environnement, Victoire Editions-PUF, 3eme édition, 2004 ; 

- L. Kramer, EU Environmental Law, Ed.Sweet &Maxwell, London, 2000; 

- P. Thieffry, Droit Europeen de l’environnement, Dalloz, Paris, 1998. 

 



  

 
 

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

1. Politica şi strategia Uniunii Europene în 
domeniul protecţiei mediului Discuţii. 

2 ore 
2. Cooperarea în domeniul mediului între 

instituţiile comunitare şi cele naţionale 
Discuţii şi soluţionarea de 
cazuri practice. 

2 ore 
3. Principiile generale ale Dreptului 

european al mediului 

Discuţii, soluţionarea de 
cazuri practice. Completare 
cereri. 

2 ore 
4. 

Instituții ale Uniunii Europene cu atribușii 
în domeniul protecției mediului:  
Consiliul Uniunii Europene; Parlamentul 
European; Comisia Europeană; 
Comitetul economic şi social; Comisia 
Economică a Naţiunilor Unite pentru 
Europa; Organizaţia pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică. 

Discuţii şi soluţionarea de 
cazuri practice. 

2 ore 

5. 

Istituţii europene specializate în 
domeniul protecţiei mediului: Agenţia 
Europeană pentru Mediu, Comisia 
pentru aplicarea Convenţiei de la Oslo 
(1972), Comisia pentru aplicarea 
Convenţiei de la Helsinki (1974), 
Comisia Dunării (1961). 

Discuţii şi soluţionarea de 
cazuri practice. Completare 
formulare. 

2 ore 

6. Protecția atmosferei în Uniunea 
Europeană 

Discuţii şi soluţionarea de 
cazuri practice. 

2 ore 
7. Protecția apelor în Uniunea Europeană Discuţii şi soluţionarea de 

cazuri practice. 
2 ore 

8. Protecția solurilor în Uniunea 
Europeană Discuţii. 

2 ore 
9. Protecția pădurilor și a altor forme de 

vegetație în Uniunea Europeană 
Discuţii şi soluţionarea de 
cazuri practice. 

2 ore 
10. Managementul deşeurilor în Uniunea 

Europeană 

Discuţii, soluţionarea de 
cazuri practice. Completare 
cereri. 

2 ore 
11. Regimul juridic al activităţii nucleare Discuţii şi soluţionarea de 

cazuri practice. 
2 ore 

12. Adoptarea şi respectarea măsurilor 
pentru protecţia mediului. 

Discuţii şi soluţionarea de 
cazuri practice. Completare 
formulare. 

2 ore 
13. Controlul aplicării normelor de protecţie 

a mediului 
Discuţii şi soluţionarea de 
cazuri practice. 

2 ore 
14. Răspunderea juridică pentru daune 

ecologice 
Discuţii şi soluţionarea de 
cazuri practice. 

2 ore 
 
Bibliografie: 

- Mircea Dutu, Politici publice de mediu, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2012; 

- A. Cobzaru, Principiile dreptului european al mediului, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2012; 

- Mircea Duţu, Principii şi instituţii fundamentale de drept comunitar al mediului, Ed.Economică, 

Bucureşti, 2005; 



  

 
 

 

 

 
 
 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
01.10.2018   
 Prof. univ. dr. G. Durac 

 
 

Prof. univ. dr. G. Durac 

Data avizării in departament Director de departament 
 Prof. dr. Gabriela Pascariu 
 

- Dumitru Mazilu, Dreptul comunitar al mediului, Ed.Lumina Lex, Bucureşti, 2006; 

- M. Prieur, Le droit de l’environnement, 6eme édition, Precis, Dalloz, Paris, 2011; 

- Raphael Romi, Droit europeen et international de l’environnement, Montchrestien, Paris, 2005. 
 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Disciplina contribuie la formarea abilităților profesionale specifice în corelația cu standardele profesionale 
aplicabile profesiilor juridice. 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs    

10.5 Seminar/ Laborator   
teste, dezbateri pe cazuri 
practice, completarea 
cererilor de înregistrare 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Prezenţă, susţinerea testelor si răspuns corect la cel puţin un subiect de pe biletul de examen 



  

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2      
curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5.    
curs 28 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 
Tutoriat 1 
Examinări 3 
Alte activităţi................................... - 
 

3.7 Total ore studiu individual 94 
3.8 Total ore pe semestru 150 
3.9 Număr de credite 6 
 

 

 

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 II - Master 
1.6 Programul de studii / Calificarea Drept european 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Drept internaţional privat european 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Dr. Carmen Tamara Ungureanu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Dr. Emanuela Iftimie 
2.4 An de studiu II 2.5 Semestru I 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum Noțiuni de drept internațional privat 
4.2 De competenţe  

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului  

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului  



  

 
 

 

 

 
8. Conţinut 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

1. 

Noțiuni introductive. Disciplina dreptului 
internațional privat european. Izvoarele 
dreptului internațional privat european. 
Regulamentul european. 

Predare interactivă. 
Dezbatere.  prelegere 

2. 

Drept internaţional privat. Norme de 
competenţă. Norme conflictuale. 
Competenţa jurisdicţională în dreptul 
internaţional privat european. 
Competenţa legislativă în dreptul 
internaţional privat European. 

Predare interactivă. 
Dezbatere. prelegere 

3. Regulamentul 1215/2012 (Bruxelles I) 
privind competenţa judiciară, 

Predare interactivă. 
Dezbatere. prelegere 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 C1. Capacitatea de a califica un litigiu de drept internațional privat european. 
C2. Capacitatea de a stabili competența instanței statale sau arbitrale sesizate. 
C3. Capacitatea de a identifica legea aplicabilă pentru soluționarea fondului litigiului. 
C4. Capacitatea de a stabili condițiile în care o hotărâre judecătorească sau arbitrală poate fi 
recunoscută sau și executată în spațiul Uniunii Europene. 
C5. Capacitatea de a trasa liniile cooperării judiciare europene în materie. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

CT1. Înțelegerea modului de funcționare a mecanismului dreptului internațional privat 
european. 
CT2. Utilizarea cunoștințelor de drept internațional privat european pentru analiza modurilor 
alternative de soluționare a litigiilor de drept privat. 
CT3. Deschiderea spre colaborarea la nivel european în materie. 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.
1.

 O
bi

ec
tiv

ul
 

ge
ne

ra
l 

Introducerea studenților masteranzi în mediul dreptului  internațional privat european, 
folosind cunoștințele lor de drept internațional privat general. 
Calificarea unui litigiu de drept privat, prin apelarea la criteriile specifice utilizate în dreptul 
european. 
Înțelegerea bazelor dreptului internațional privat european, prin stabilirea instanței 
competente să soluționeze litigiul și, apoi, a legii aplicabile fondului acestuia. 
Înțelegerea condițiilor cerute pentru recunoașterea sau și executarea unei hotărâri pronunțate 
în materia dreptului privat, în spațiul Uniunii Europene. 

7.
2.

 O
bi

ec
tiv

el
e 

sp
ec

ifi
ce

 La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 Explice mecanismul de funcționare a dreptului internațional privat european. 
 Descrie pașii pe care trebuie să îi urmeze un justițiabil/avocat/judecător/arbitru pentru a 

ajunge la soluționarea unui litigiu de drept internațional privat european. 
 Utilizeze regulile de competență și regulile de conflict cuprinse în principalele regulamente 

europene din materia dreptului privat. 
 Analizeze metode alternative de soluționare a litigiilor în materie civilă și europeană la nivel 

european.  
 Coopereze pe plan european cu cei implicați în soluționarea unui litigiu de drept 

internațional privat european. 
 



  

 
 

recunoaşterea şi executarea hotărârilor 
în materie civilă şi comercială. 

4. 

Regulamentul 1215/2012 (Bruxelles I) 
privind competenţa judiciară, 
recunoaşterea şi executarea hotărârilor 
în materie civilă şi comercială. 

Predare interactivă. 
Dezbatere. prelegere 

5. 

Regulamentul 1215/2012 (Bruxelles I) 
privind competenţa judiciară, 
recunoaşterea şi executarea hotărârilor 
în materie civilă şi comercială. 

Predare interactivă. 
Dezbatere. prelegere 

6. 

Regulamentul 2201/2003 (Bruxelles II) 
privind competenţa, recunoaşterea şi 
executarea hotărârilor judecătoreşti în 
materie matrimonială şi în material 
răspunderii părinteşti. 
 

Predare interactivă. 
Dezbatere. prelegere 

7. 

Regulamentul 2201/2003 (Bruxelles II) 
privind competenţa, recunoaşterea şi 
executarea hotărârilor judecătoreşti în 
materie matrimonială şi în material 
răspunderii părinteşti. 
 

Predare interactivă. 
Dezbatere. prelegere 

8. 

Regulamentul 2201/2003 (Bruxelles II) 
privind competenţa, recunoaşterea şi 
executarea hotărârilor judecătoreşti în 
materie matrimonială şi în material 
răspunderii părinteşti. 
 

Predare interactivă. 
Dezbatere. prelegere 

9. 
Regulamentul 593/2008 (Roma I) 
privind legea aplicabilă obligaţiilor 
contractuale. 

Predare interactivă. 
Dezbatere. prelegere 

10. 
Regulamentul 593/2008 (Roma I) 
privind legea aplicabilă obligaţiilor 
contractuale. 

Predare interactivă. 
Dezbatere prelegere 

11. 
Regulamentul 864/2007 (Roma II) 
privind legea aplicabilă obligaţiilor 
necontractuale.  

Predare interactivă. 
Dezbatere. prelegere 

12. 
Regulamentul 864/2007 (Roma II) 
privind legea aplicabilă obligaţiilor 
necontractuale.  

Predare interactivă. 
Dezbatere. prelegere 

13. 

Regulamentul 1259/2010 (Roma III) de 
punere în aplicare a unei forme de 
cooperare consolidată în domeniul legii 
aplicabile divorțului și separării de corp. 
 

Predare interactivă. 
Dezbatere. prelegere 

14. 

Regulamentul 4/2009 privind 
compentența, legea aplicabilă, 
recunoașterea și executarea hotărârilor 
și cooperarea în materie de obligații de 
întreținere. 

Predare interactivă. 
Dezbatere. prelegere 

Bibliografie 
 

Referinţe principale:  
1. Geert van Calster, European Private International Law, Second Edition, Hart Publishing, Portland, 

2016, USA 
2. Peter Stone, EU Private International Law, Editura Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2012, UK. 



  

 
 

3. Michael Bogdan, Concise Introduction to EU Private International Law, Editura Europa Law 
Publishing, Groningen, 2012, Olanda. 

4. Textele regulamentelor studiate, disponibile în baza de date eur-lex (http://eur-lex.europa.eu). 
 
Referinţe suplimentare: 

1. Ioan Macovei, Drept internaţional privat, în reglementarea Noului Cod civil și de procedură civilă, 
Editura C. H. Beck, București, 2011.  

2. Ion P. Filipescu, Tratat de drept internaţional privat, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008. 
3. Carmen Tamara Ungureanu, Dreptul european privat al afacerilor, Editura Junimea, Iaşi, 2002. 

 
8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice)

1. Accesul la justiție în spațiul Uniunii 
Europene. Prezentare și dezbatere. seminar 

2. Reguli aplicabile protecției 
consumatorilor în spațiul european. Studii de caz. Dezbateri. seminar 

3. Reguli aplicabile protecției 
consumatorilor în spațiul european. Studii de caz. Dezbateri. seminar 

4. 
Răspunderea civilă delictuală pentru 
delictul săvârșit prin intermediul mass 
media și forum shopping. 

Dezbatere pe marginea unui 
articol din doctrină. Aplicații 
practice. 

seminar 

5. 
Clauzele abuzive în contractele cu 
element de extraneitate situat în spațiul 
Uniunii Europene. 

Aplicații practice. seminar 

6. 
Medierea la nivelul Uniunii Europene și 
implicațiile ei asupra normelor de drept 
internațional privat european. 

Prezentare și dezbatere. seminar 

7. Comerțul electronic și dreptul 
internațional privat european. Prezentare și dezbatere. seminar 

8. 
Internetul și dreptul internațional privat 
european. 
 

Dezbatere pe marginea unui 
articol din doctrină. Aplicații 
practice. 

seminar 

9. 

Divorțul: legea aplicabilă acestuia și 
autoritatea competentă să-l soluționeze 
în spațiul european. 
 

Prezentare și dezbatere. seminar 

10. 
Deplasarea copiilor cu părinți separați și 
cu reședința obișnuită în state diferite 
ale Uniunii Europene. 

Studii de caz. Discuții. seminar 

11. 

Reguli de recunoaștere și executare a 
horărârilor judecătorești pronunțate în 
materie civilă și comercială de instanțe 
aparținând unor state din U.E., pe 
teritoriul României. 

Prezentare și dezbatere. seminar 

12. 
Regulamentul Bruxelles I și procedurile 
paralele în fața unei instanțe naționale 
și a unui tribunal arbitral 

Prezentare și dezbatere. seminar 

13. Vânzarea internațională de mărfuri și 
Regulamentul Roma I Prezentare și dezbatere. seminar 

14. Regulamentul Roma I și lex mercatoria Prezentare și dezbatere. seminar 



  

 
 

Bibliografie 
 
1. Vesna Lazic´, Steven Stuij (editors), Brussels Ibis Regulation. Changes and Challenges of the 

Renewed Procedural Scheme, T.M.C. Asser Press, The Hague, 2017, The Netherlands 
2. Peter Stone, Youseph Farah (editors), Research Handbook on EU Private International Law, Editura 

Edward Elgar,   Cheltenham, 2015, UK. 
3. Michael Bogdan, Ulf Maunsbach, EU Private International Law: An ECJ Casebook, Editura Europa 

Law Publishing, Groningen, 2012, Olanda. 
4. Jurisprudenţa de pe site-ul Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene (www.curia.europa.eu). 
5. Carmen Tamara Ungureanu, Aplicarea regulamentelor europene în dreptul privat. Competența 

jurisdicțională și competența legislativă, în Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iași, Tomul LVI, Stiințe Juridice, nr. 2/2010. 

6. Carmen Tamara Ungureanu, Aplicarea regulamentelor europene în dreptul privat.Recunoașterea și 
executarea hotărârilor judecătorești,  în Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iași, Tomul LVII, Stiințe Juridice, nr. 1/2011. 

 
 

 

 
 
Data completării 
01.10.2018 

Titular de curs 
Prof. Dr. Carmen Tamara Ungureanu 

Titular de seminar 
Dr. Emanuela Iftimie 

   
  

 
 

Data avizării in departament Director de departament 
 Prof. dr. Gabriela Pascariu 
 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cunoștințele dobândite în materia dreptului internațional privat european vor asigura integrarea în 
programele din domeniu. Pentru a satisface așteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi aceste cunoștințe trebuie valorizate prin coroborarea cu 
cele acumulate în alte materii din sfera dreptului european. 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs Participare activă, însușirea 
noțiunilor teoretice. examen 60% 

10.5 Seminar/ Laborator 

Participare activă, aplicarea 
practică a cunoștințelor 
dobândite la curs prin studii 
de caz 

Prezentare a unor studii de 
caz; prezentare a doctrinei 
relevante în materia 
tematicii de seminar 

40% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Cunoașterea mecanismului de funcționare a dreptului internațional privat european. 



  

 
 

 
 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2      curs 2 3.3  seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5      curs 28 3.6  seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp Ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 31 
Tutoriat 1 
Examinări 2 
Alte activităţi ................................... 0 
 

3.7 Total ore studiu individual 94 
3.8 Total ore pe semestru 150 
3.9 Număr de credite 6 
 

 

 

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 Master, ciclul II de studii 
1.6 Programul de studii / Calificarea Drept european 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Drept penal european 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Tudorel Toader 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Olga Andreea Urda 
2.4 An de 
studiu II 2.5 Semestru I 2.6 Tip de 

evaluare E 2.7 Regimul 
discipinei* Obligatoriu 

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

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului  

5.2 De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului  



  

 
 

 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 C1.  Capacitatea de a înţelege şi de a analiza noţiunile caracteristice din sfera dreptului penal 
european; 
C2.  Capacitatea de a identifica rolul  transpunerii normelor europene adoptate în materie 
penală în evoluţia dreptului penal intern; 
C3.  Capacitatea de a interpreta şi de a corobora textele legale incidente în materie. 
C4.  
  

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 CT1.  Identificarea situaţiilor în care se impunea transpunerea normelor de drept penal 
european într-o manieră adaptată la specificul naţional; 
CT2.  Însuşirea aptitudinii de a a evidenţia situaţiile practice care cad sub incidenţa normelor 
de drept penal european. 
CT3.  Compararea soluţiilor şi metodelor adoptate în vederea transpunerii normelor de drept 
penal european. 
CT4.  

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.
1 

O
bi

ec
tiv

ul
 

ge
ne

ra
l Disciplina îşi propune transmiterea de cunoştinţe de ordin  conceptual şi tehnico-juridic cu referire la  

principalele direcţii din legislaţia, doctrina şi practica în materie  penală cu referire la  evoluţia 
normelor de drept penal european, abordarea fiind utilă în desfăşurarea  profesiei de magistrat, 
avocat, cercetător în domeniu, precum şi în vederea elaborării doctoratului în drept. 

7.
2 

O
bi

ec
tiv

el
e 

sp
ec

ifi
ce

 

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 Explice motivele pentru care este necesară transpunerea în dreptul intern a normelor de drept 

penal european; 
 Descrie principiile de drept incidente în transpunerea normelor de drept penal euroean 
 Utilizeze normele de drept penal  adoptate la nivelul Uniunii Europene 
 Analizeze cazurile de transpunere greşită sau incompletă a normelor de drept penal european 

 

8. Conţinut 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

1. 

Noțiuni introductive. Disciplina 
dreptului penal european. 
Izvoarele dreptului penal 
european. 

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

I.1. Noțiunea de drept penal european.  
I.2. Dreptul penal european în 
reglementările Uniunii Europene şi ale 
Consiliului Europei 

2. 

Rolul Consiliului Europei şi al 
Uniunii Europene în 
dezvoltarea dreptului penal 
european. Norme specifice. 
Convenţiile, deciziile-cadru şi 
direcivele. 

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

II.1. Considerații generale 
II.2. Convențiile Consiliului Europei 
adoptate în materie penală  
II.3. Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului și dreptul penal european 

3. 
Raportul dintre dreptul penal 
european și dreptul penal 
național. Principii.  

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

III.1. Principiul subsidiarității și al 
proporționalității  
III.1.1. Analiza la nivelul Uniunii Europene 
III.1.2. Noţiunea de subsidiaritate și 
proporționalitate din perspectiva 
Consiliului Europei 



  

 
 

Marja de apreciere în aplicarea 
Convenţiei  
III.2. Principiul efectului direct și principiul 
primatului dreptului european 
III.2.1. Efectul direct 
III.2.2. Efectul indirect  
III.3. Principiul primatului dreptului Uniunii 
Europene 

4. 
Dreptul internaţional penal şi 
dreptul penal european 
  

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

IV.1. Considerații introductive 
IV.2. Curtea penală internaţională 
IV.3. Concluzii 

5. 
Confiscarea extinsă.  
Răspunderea penală a 
persoanei juridice 

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

V.1. Confiscarea extinsă 
V.1.1. Reglementări europene și 
internaționale 
V.1.2. Reglementări naționale în materia 
confiscării extinse 
V.1.3. Concluzii 
V.2. Răspunderea penală a persoanei 
juridice 
V.2.1. Consideraţii generale 
V.2.2. Reglementarea răspunderii 
persoanei juridice la nivel internaţional 
V.2.3. Reglementarea răspunderii penale 
a persoanei juridice în România 

6. 

Dreptul la integritate fizică – 
interzicerea torturii şi a 
pedepselor sau 
tratamentelor crude, inumane şi 
degradante în dreptul penal 
european 

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv.;  

VI.1. Reglementări interne şi 
internaţionale 
Prevederi ONU 
Consiliul Europei 
Uniunea Europeană 
Dreptul naţional 
VI.2. Interzicerea torturii şi a pedepselor 
sau tratamentelor crude, inumane sau 
degradante 
VI.2.1. Conceptul de integritate fizică 
VI.2.2. Conceptul de tortură 
Dreptul naţional  
VI.2.3. Pedepse inumane sau degradante
VI.3. Expulzarea 
Dreptul naţional 

7. 

Dreptul la libertate în 
reglementările dreptului penal 
european.  Limitări aduse 
dreptului la libertate 

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

VII.1. Considerații generale 
VII.2. Reglementări interne şi 
internaţionale 
Reglementări ONU 
Reglementări ale Consiliul Europei 
Prevederi ale Uniunii Europene 
Dreptul naţional 
VII.3. Limitări aduse dreptului la libertate 
VII.3.1. Percheziţia 
VII.3.2. Controlul judiciar 
VII.3.3. Reţinerea 
VII.3.4. Arestarea preventivă 
VII.3.5. Arestarea la domiciliu 

8. 

Reglementări europene şi 
naţionale în materia 
terorismului.  Cadrul legislativ.  
Infracțiunile de terorism şi 

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

VIII.1.1. Terorismul şi reglementările 
Consiliului Europei 
VIII.1.2. Terorismul şi reglementările 
Uniunii Europene 



  

 
 

infracţiunile în legătură cu 
actele de 
terorism 

VIII.2. Reglementări naţionale în materia 
terorismului  
VIII.2.1. Cadrul legislativ 
VIII.2.2.  Infracțiunile de terorism şi 
infracţiunile în legătură cu actele de 
terorism 
VIII.2.2.1 Acte de terorism 
VII.2.2.2. Infracţiuni în legătură cu actele 
de terorism 
VIII.2.2.3. Infracţiuni privind grupurile 
teroriste 
VIII.2.3. Organisme naţionale competente 
în prevenirea şi combaterea terorismului 

9. 

Trafic de persoane. 
Reglementări europene și 
naționale. Politica europeană 
privind combaterea și 
prevenirea traficului de 
persoane 

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

IX.1. Traficul de persoane – concept 
IX.2. Reglementări internaționale privind 
traficul de persoane 
IX.2.1. Politica ONU în materia prevenirii 
și combaterii traficului de persoane 
IX.2.2. Reglementarea infracțiunii de 
trafic de persoane la nivelul Consiliului 
Europei  
IX.2.3. Uniunea Europeană și fenomenul 
traficului de persoane 
IX.3. Reglementare internă. Cadru 
normativ 
IX.3.1. Infracțiuni privind traficul de 
persoane 
IX.3.2. Măsuri de protecție a victimelor 
traficului de persoane 
IX.3.3. Neurmărirea penală sau 
neaplicarea de sancțiuni victimei 
IX.3.4.Cadrul instituțional specializat în 
combaterea traficului de persoane 

10. 

Prevenirea și combaterea 
traficului de droguri. Norme 
europene și 
naționale 

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv.;  

X.1. Considerații generale 
X.2. Reglementarea traficului de droguri 
la nivel european 
X.2.1. Reglementarea traficului de 
droguri în norme adoptate la nivelul ONU 
 X.2.2. Reglementările Consiliului 
Europei în materia traficului de droguri 
X.2.3. Reglementările Uniunii Europene 
în materia traficului de droguri 
  Instituții și strategii 
existente la nivelul Uniunii Europene 
X.3. Reglementări naţionale în materia 
prevenirii și combaterii traficului de 
droguri 

11. 
Rasism și xenofobie. 
Reglementări europene și 
naționale 

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

XI.1.Considerații generale 
XI.2. Reglementarea rasismului și 
xenofobiei la nivel internațional 
XI.2.1. Rasismul și xenofobia în 
reglementările Consiliului Europei 
XI.2.2.  Rasismul și xenofobia în 
reglementările Uniunii Europene 
XI.3. Norme interne în materia rasismului 
și xenofobiei 
XI. 3.1 Cadrul legislativ 



  

 
 

XI.3.2.  Apologia publică, negarea în mod 
public sau minimizarea vădită în mod 
 public  a genocidului, a crimelor 
împotriva umanității și a crimelor de 
război precum și a crimelor definite în 
Carta Tribunalului Militar Internațional 
XI.3.3. Difuzarea publică sau distribuirea 
de înscrisuri, imagini sau alte materiale 
care incită la violență sau la ură 
XI.3.4. Incitarea publică la violență sau la 
ură 

12. 

Protecția datelor şi sistemelor 
informatice. Transpunerea 
normelor de drept penal 
european în dreptul intern 

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

XII.1. Criminalitatea informatică – 
concept 
XII.2. Criminalitatea informatică la nivel 
european 
XII.2.1. Reglementări  ale Consiliului 
Europei în materia criminalității 
informatice 
XII.2.2. Reglementările Uniunii Europene 
în materia criminalității informatice 
XII.3. Reglementarea criminalității 
informatice la nivelul României 

13. 

Spălarea banilor în 
reglementările dreptului penal 
european și ale dreptului penal 
național 

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

XIII.1. Considerații generale 
XIII.2. Reglementări europene și 
internaționale 
XIII.2.1. Politica ONU 
XIII.2.2. Spălarea banilor în reglementările 
Consiliului EuropeiXIII.2.3. Reglementări 
ale Uniunii Europene în materia spălării 
banilor 
XIII.3. Reglementări naționale în materia 
spălării de bani 
XIII.3.1. Cadru legislativ 
XIII.3.2. Infracțiunea de spălare a banilor 
reglementată de Legea 656/2002 
XIII.3.3. Instituții competente în 
prevenirea şi combaterea spălării banilor 

14. 

Criminalitatea organizată. 
Reglementări interne și 
europene.  Norme de 
incriminare a organizaţiei 
criminale 

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

XIV.1. Consideraţii generale 
XIV.2. Reglementarea crimei organizate 
la nivel internaţional 
XIV.2.1. Crima organizată şi 
reglementările Organizaţiei Naţiunilor 
Unite 
XIV.2.2. Crima organizată şi 
reglementările Consiliului Europei 
XIV.2.3. Criminalitatea organizată şi 
reglementările Uniunii Europene 
XIV.3. Reglementarea naţională în 
domeniul criminalităţii organizate 
XIV.3.1. Cadrul legislativ 
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8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

1. 

Noțiuni introductive. Disciplina 
dreptului penal european. 
Izvoarele dreptului penal 
european. 

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

I.1. Noțiunea de drept penal european.  
I.2. Dreptul penal european în 
reglementările Uniunii Europene şi ale 
Consiliului Europei 

2. 

Rolul Consiliului Europei şi al 
Uniunii Europene în 
dezvoltarea dreptului penal 
european. Norme specifice. 
Convenţiile, deciziile-cadru şi 
direcivele. 

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

II.1. Considerații generale 
II.2. Convențiile Consiliului Europei 
adoptate în materie penală  
II.3. Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului și dreptul penal european 

3. 
Raportul dintre dreptul penal 
european și dreptul penal 
național. Principii.  

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

III.1. Principiul subsidiarității și al 
proporționalității  
III.1.1. Analiza la nivelul Uniunii Europene 
III.1.2. Noţiunea de subsidiaritate și 
proporționalitate din perspectiva 
Consiliului Europei 
Marja de apreciere în aplicarea 
Convenţiei  
III.2. Principiul efectului direct și principiul 
primatului dreptului european 
III.2.1. Efectul direct 
III.2.2. Efectul indirect  
III.3. Principiul primatului dreptului Uniunii 
Europene 

4. 
Dreptul internaţional penal şi 
dreptul penal european 
  

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

IV.1. Considerații introductive 
IV.2. Curtea penală internaţională 
IV.3. Concluzii 

5. 
Confiscarea extinsă.  
Răspunderea penală a 
persoanei juridice 

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

V.1. Confiscarea extinsă 
V.1.1. Reglementări europene și 
internaționale 
V.1.2. Reglementări naționale în materia 
confiscării extinse 
V.1.3. Concluzii 
V.2. Răspunderea penală a persoanei 
juridice 



  

 
 

V.2.1. Consideraţii generale 
V.2.2. Reglementarea răspunderii 
persoanei juridice la nivel internaţional 
V.2.3. Reglementarea răspunderii penale 
a persoanei juridice în România 

6. 

Dreptul la integritate fizică – 
interzicerea torturii şi a 
pedepselor sau 
tratamentelor crude, inumane şi 
degradante în dreptul penal 
european 

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

VI.1. Reglementări interne şi 
internaţionale 
Prevederi ONU 
Consiliul Europei 
Uniunea Europeană 
Dreptul naţional 
VI.2. Interzicerea torturii şi a pedepselor 
sau tratamentelor crude, inumane sau 
degradante 
VI.2.1. Conceptul de integritate fizică 
VI.2.2. Conceptul de tortură 
Dreptul naţional  
VI.2.3. Pedepse inumane sau degradante
VI.3. Expulzarea 
Dreptul naţional 

7. 

Dreptul la libertate în 
reglementările dreptului penal 
european.  Limitări aduse 
dreptului la libertate 

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

VII.1. Considerații generale 
VII.2. Reglementări interne şi 
internaţionale 
Reglementări ONU 
Reglementări ale Consiliul Europei 
Prevederi ale Uniunii Europene 
Dreptul naţional 
VII.3. Limitări aduse dreptului la libertate 
VII.3.1. Percheziţia 
VII.3.2. Controlul judiciar 
VII.3.3. Reţinerea 
VII.3.4. Arestarea preventivă 
VII.3.5. Arestarea la domiciliu 

8. 

Reglementări europene şi 
naţionale în materia 
terorismului.  Cadrul legislativ.  
Infracțiunile de terorism şi 
infracţiunile în legătură cu 
actele de 
terorism 

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

VIII.1.1. Terorismul şi reglementările 
Consiliului Europei 
VIII.1.2. Terorismul şi reglementările 
Uniunii Europene 
VIII.2. Reglementări naţionale în materia 
terorismului  
VIII.2.1. Cadrul legislativ 
VIII.2.2.  Infracțiunile de terorism şi 
infracţiunile în legătură cu actele de 
terorism 
VIII.2.2.1 Acte de terorism 
VII.2.2.2. Infracţiuni în legătură cu actele 
de terorism 
VIII.2.2.3. Infracţiuni privind grupurile 
teroriste 
VIII.2.3. Organisme naţionale competente 
în prevenirea şi combaterea terorismului 

9. 

Trafic de persoane. 
Reglementări europene și 
naționale. Politica europeană 
privind combaterea și 
prevenirea traficului de 
persoane 

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

IX.1. Traficul de persoane – concept 
IX.2. Reglementări internaționale privind 
traficul de persoane 
IX.2.1. Politica ONU în materia prevenirii 
și combaterii traficului de persoane 
IX.2.2. Reglementarea infracțiunii de 
trafic de persoane la nivelul Consiliului 



  

 
 

Europei  
IX.2.3. Uniunea Europeană și fenomenul 
traficului de persoane 
IX.3. Reglementare internă. Cadru 
normativ 
IX.3.1. Infracțiuni privind traficul de 
persoane 
IX.3.2. Măsuri de protecție a victimelor 
traficului de persoane 
IX.3.3. Neurmărirea penală sau 
neaplicarea de sancțiuni victimei 
IX.3.4.Cadrul instituțional specializat în 
combaterea traficului de persoane 

10. 

Prevenirea și combaterea 
traficului de droguri. Norme 
europene și 
naționale 

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

X.1. Considerații generale 
X.2. Reglementarea traficului de droguri 
la nivel european 
X.2.1. Reglementarea traficului de 
droguri în norme adoptate la nivelul ONU 
 X.2.2. Reglementările Consiliului 
Europei în materia traficului de droguri 
X.2.3. Reglementările Uniunii Europene 
în materia traficului de droguri 
Instituții și strategii existente la nivelul 
Uniunii Europene 
X.3. Reglementări naţionale în materia 
prevenirii și combaterii traficului de 
droguri 

11. 
Rasism și xenofobie. 
Reglementări europene și 
naționale 

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

XI.1.Considerații generale 
XI.2. Reglementarea rasismului și 
xenofobiei la nivel internațional 
XI.2.1. Rasismul și xenofobia în 
reglementările Consiliului Europei 
XI.2.2.  Rasismul și xenofobia în 
reglementările Uniunii Europene 
XI.3. Norme interne în materia rasismului 
și xenofobiei 
XI. 3.1 Cadrul legislativ 
XI.3.2.  Apologia publică, negarea în mod 
public sau minimizarea vădită în mod 
 public  a genocidului, a crimelor 
împotriva umanității și a crimelor de 
război precum și a crimelor definite în 
Carta Tribunalului Militar Internațional 
XI.3.3. Difuzarea publică sau distribuirea 
de înscrisuri, imagini sau alte materiale 
care incită la violență sau la ură 
XI.3.4. Incitarea publică la violență sau la 
ură 

12. 

Protecția datelor şi sistemelor 
informatice. Transpunerea 
normelor de drept penal 
european în dreptul intern 

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

XII.1. Criminalitatea informatică – 
concept 
XII.2. Criminalitatea informatică la nivel 
european 
XII.2.1. Reglementări  ale Consiliului 
Europei în materia criminalității 
informatice 
XII.2.2. Reglementările Uniunii Europene 
în materia criminalității informatice 



  

 
 

 
 
 
 

XII.3. Reglementarea criminalității 
informatice la nivelul României 

13. 

Spălarea banilor în 
reglementările dreptului penal 
european și ale dreptului penal 
național 

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

XIII.1. Considerații generale 
XIII.2. Reglementări europene și 
internaționale 
XIII.2.1. Politica ONU 
XIII.2.2. Spălarea banilor în reglementările 
Consiliului EuropeiXIII.2.3. Reglementări 
ale Uniunii Europene în materia spălării 
banilor 
XIII.3. Reglementări naționale în materia 
spălării de bani 
XIII.3.1. Cadru legislativ 
XIII.3.2. Infracțiunea de spălare a banilor 
reglementată de Legea 656/2002 
XIII.3.3. Instituții competente în 
prevenirea şi combaterea spălării banilor 

14. 

Criminalitatea organizată. 
Reglementări interne și 
europene.  Norme de 
incriminare a organizaţiei 
criminale 

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

XIV.1. Consideraţii generale 
XIV.2. Reglementarea crimei organizate 
la nivel internaţional 
XIV.2.1. Crima organizată şi 
reglementările Organizaţiei Naţiunilor 
Unite 
XIV.2.2. Crima organizată şi 
reglementările Consiliului Europei 
XIV.2.3. Criminalitatea organizată şi 
reglementările Uniunii Europene 
XIV.3. Reglementarea naţională în 
domeniul criminalităţii organizate 
XIV.3.1. Cadrul legislativ 

 
Bibliografie 
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9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Disciplina poate duce la perfecţionarea celor care profesează sau care urmează să profeseze în   
domeniul  juridic, contribuind la cultura profesională a tuturor specialiştilor în drept (judecători, 
procurori, avocaţi, consilieri juridici etc.) și în special a celor în dreptul penal. 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

Înţelegerea şi însuşirea 
noţiunilor specifice din sfera 
de aplicare a jurisdicţiilor 
speciale din dreptul penal 

Examen scris/oral 50% 

10.5 Seminar/ Laborator 

Implicarea în cadrul 
discuţiilor purtate cu privire 
la temele de seminar; 
Gradul de înţelegere a 
noţiunilor specifice materiei. 

Evaluare pe baza 
răspunsurilor la întrebările 
formulate; Teste pe 
parcursul semestrului. 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Particiapre activă la seminarii şi răspuns satisfăcător la minimum un subiect de examen. 



  

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2      curs 2 3.3. seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5.    curs 28 3.6. seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 
Tutoriat 1 
Examinări 3 
Alte activităţi................................... 0 
 

3.7 Total ore studiu individual 119 
3.8 Total ore pe semestru 175 
3.9 Număr de credite 7 
 

 

 
 
 

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 II - Master 
1.6 Programul de studii / Calificarea DREPT EUROPEAN 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei DREPTUL EUROPEAN AL AFACERILOR 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Dan LUPU 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Dan LUPU 
2.4 An de 
studiu II 2.5 Semestru I 2.6 Tip de evaluare Examen 2.7 Regimul 

discipinei OB 

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

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului  

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului  



  

 
 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
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e 
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C1. Capacitatea de a înțelege, a asocia și a reflecta critic asupra teoriilor și modelelor de analiză din 
domeniu; dezvoltarea competențelor de a utiliza cunoașterea acumulată în analiza și evaluarea 
critică din perspectivă pluridisciplinară a procesului de integrare europeană și a acțiunii Uniunii 
Europene pe plan intern și la nivel internațional; 
C2. Capacitatea de a evalua, analiza și elabora strategii, politici și programe europene, de a 
interpreta evenimente, dezvoltări și politici în context local, național, regional ca efecte ale acțiunii 
Uniunii Europene; 
C3. Capacitatea de a identifica independent, de a culege, analiza și interpreta documente, baze de 
date, informații relevante pentru aria de studiu, de a formula noi idei și tendințe în domeniu; 
C4. Dezvoltarea competenţelor de interpretare, analiză şi aplicare a acquis-ului comunitar în mediul 
public și privat de afaceri, în diferite entităţi şi organisme pe componente aflate sub impactul aplicării 
politicilor europene şi al sistemului de guvernare multinivel al UE; 
C5. Capacitatea de a manageria structuri organizaționale diverse și de a conduce echipe într-un 
mediu multicultural, de a identifica nevoi, de a elabora și implementa proiecte adecvate obiectivelor 
stabilite; 
C6. Capacitatea de a utiliza metodologii de cercetare avansată în analiza unor situații specifice ariei 
studiate, de a transfera ideii și cunoștințe pentru specialiști și publicul larg. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an
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 CT1. Capacitatea de a lucra structurat, planificat și de a lua decizii privind situații complexe, de a 
identifica, defini și soluționa probleme într-un context internațional și multicultural; 
CT2. Capacitatea de comunicare interpersonală, de lucru în echipă sau de asumare de leadership în 
instituții și echipe diverse; 
CT3. Capacitatea de acţiune profesională şi socială în mediul european; identificarea oportunităţilor 
de dezvoltare personală şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare în procesul 
învățării continue. 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.
1.

 O
bi

ec
tiv

ul
 

ge
ne

ra
l 

Sa cunoasca principalele reglementari specifice activităților comerciale in UE 

7.
2.

 O
bi

ec
tiv

el
e 

sp
ec

ifi
ce

 La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor fi capabili să: 
 Sa explice particularitatile regulilor de drept al Uniunii Europene 
 Sa descrie categoriile de izvoare normative ale dreptului UE 
 Sa utilizeze principiile de drept ale UE 
 Sa analizeze relatia dreptul UE - dreptul statelor membre 

8. Conținut 
8.1 Curs Metode de predare Observații 

(ore și referințe bibliografice) 

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE DE DREPT 
COMERCIAL EUROPEAN  

curs interactiv   
2 ore, AF (1), JPJ(4) 

2. 

REGLEMENTAREA LIBERTARII DE 
CIRCULATIE A BUNURILOR 
(MARFURILOR) IN SPATIUL 
EUROPEAN  

curs interactiv  

2 ore, AF(2), JPJ (4) 

3. REGIMUL VAMAL COMUN  
curs interactiv  

2 ore , AF(3), JPJ (4) 



  

 
 

4. 
HOTARAREA DASSONVILLE. 
MASURILE CU EFECT ECHIVALENT 
RESTRICTIILOR LA IMPORT  

curs interactiv  
2 ore , AF (1), OM (5) 

5. 

LIBERA CIRCULATIE A 
PERSOANELOR SI SERVICIILOR  
LIBERTATEA DE STABILIRE SI 
LIBERTATEA DE PRESTARE A 
SERVICIILOR 

curs interactiv  

2 ore , AF (1), CV (7) 

6. 
LIBERTATEA DE DEPLASARE A 
PERSOANELOR SI A FORTEI DE 
MUNCA 

curs interactiv  
2 ore, AF (2), HJ (8)  

7. HOTARARILE REYNERS SI VAN 
BINSBERGEN 

curs interactiv  
2 ore, AF (3), DL (9)  

8. LPS ACTIVA SI PLS PASIVA 
curs interactiv  

2 ore, AF (1), DH (10)  

9. LIBERTATEA DE COMUNICARE IN 
EUROPA 

curs interactiv  
2 ore, AF (2), HJ (8)  

10. LIBERTATEA DE COMUNICARE SI 
POLITICE CULTURALE 

curs interactiv  
2 ore, AF (3), RMP (6)  

11. 
LEGISLATIA PRIVIND 
RECUNOASTEREA RECIPROCA A 
DIPLOMELOR SI CERTIFICATELOR 

curs interactiv  
2 ore, AF (1), HJ (8)  

12. LIBERTATEA DE CIRCULATIE A 
CAPITALURILOR 

curs interactiv  
2 ore, AF (2), HJ (8)  

13. 
JURISDICTIA EUROPEANA - ROLUL 
CREATOR LA NIVELUL DREPTULUI 
AFACERILOR UE  

curs interactiv  
2 ore, AF (3), JPJ (4)  

14. 

PARTAJAREA COMPETENTELOR 
INSTANTELOR EUROPENE CU 
INSTANTELE INTERNE ALE 
FIECARUI STAT MEMBRU 

curs interactiv  

2 ore, AF (1), DP (10)  

Referințe principale: 
1. Augustin Fuerea – “Drept comunitar al afacerilor”, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2002  
2. Augustin Fuerea – “Manualul Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2003  
3. Augustin Fuerea - “Drept comunitar. Partea generala”, Editura Allbeck, Bucuresti, 2004 
4. Jean Paul Jacque - “Droit institutionnel de l’Union Europeenne”, Dalloz, Paris, 2004 
5. Octavian Manolache – “Drept comunitar”, Editura Allbeck, Bucureşti, 2003 
6. Roxana Mariana Popescu, Mihaela Augustina Dumitrascu, Augustin Fuerea (coordonator) – “Drept 
comunitar european – caiet de seminar”, Editura PROUNIVERSALIS, Bucureşti, 2005 
7. Constantin Valentin, Documente de baza ale Comunitatii si Uniunii Europene, Iasi, Polirom, 2002  
8. HANLON James, European community law, London, Sweet & Maxwell, 2000 
9. DUBOUIS Louis, GUEYDAN Claude, Grands textes de droit de l'Union Europeenne, Paris, Dalloz, 1999 
10. DEHOUSSE Renaud, The European Court of Justice, New York, The European Union series, 1998 
Referințe suplimentare: 
Vor fi oferite pe perioada derulării cursului prin intermediul platformei Blackboard Learn FEAA. 
8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observații 

(ore și referințe bibliografice)

1. RELAŢIA DREPT COMERCIAL INTERN 
- DREPT COMERCIAL EUROPEAN 

discuții interactive  
2 ore: AF(1), OM(5) 

2. PRINCIPIILE DREPTULUI COMERCIAL 
EUROPEAN 

discuții interactive 2 ore: AF(1), JPJ(4)



  

 
 

 
 

3. IZVOARELE DREPTULUI 
COMERCIAL EUROPEAN 

discuții interactive 2 ore: AF(2), JPJ(4)

4. RAPORTUL JURIDIC DE DREPT 
COMERCIAL EUROPEAN 

discuții interactive 2 ore: AF(1), DR(10)

5. 
DREPTURILE DE PROPRIETATE 
INTELECTUALA SI LIBERA 
CIRCULATIE 

discuții interactive 2 ore: AF(3), JPJ(4)

6. DREPTUL SOCIETATILOR 
COMERCIALE 

discuții interactive 2 ore: AF(1), RMP(6)

7. 

JURISPRUDENTA RELEVANTA 
LIBERA CIRCULATIE A 
PERSOANELOR SI SERVICIILOR  
LIBERTATEA DE STABILIRE SI 
LIBERTATEA DE PRESTARE A 
SERVICIILOR 

discuții interactive 2 ore: HJ(9), JPJ(4)

8. 

JURISPRUDENTA RELEVANTA  
LIBERTATEA DE DEPLASARE A 
PERSOANELOR SI A FORTEI DE 
MUNCA 

discuții interactive 2 ore: HJ(9), JPJ(4)

9. 
JURISPRUDENTA RELEVANTA  
LIBERTATEA DE PRESTARE A 
SERVICIILOR 

discuții interactive 2 ore: HJ(9), JPJ(4)

10. 
JURISPRUDENTA RELEVANTA  
LIBERTATEA DE COMUNICARE IN 
EUROPA 

discuții interactive 2 ore: HJ(9), JPJ(4)

11. 
JURISPRUDENTA RELEVANTA  
LIBERTATEA DE COMUNICARE SI 
POLITICE CULTURALE 

discuții interactive 2 ore: HJ(9), JPJ(4)

12. 
JURISPRUDENTA RELEVANTA  
LEGISLATIA PRIVIND 
RECUNOASTEREA RECIPROCA A 
DIPLOMELOR SI CERTIFICATELOR 

discuții interactive 2 ore: HJ(9), JPJ(4)

13. 
JURISPRUDENTA RELEVANTA  
LIBERTATEA DE CIRCULATIE A 
CAPITALURILOR 

discuții interactive 2 ore: HJ(9), JPJ(4)

14. COMUNICARE EVALUARE SEMINAR 
discuții interactive     2 ore 

Bibliografie 
1. Augustin Fuerea – “Drept comunitar al afacerilor”, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2002  
2. Augustin Fuerea – “Manualul Uniunii Europene”, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2003  
3. Augustin Fuerea - “Drept comunitar. Partea generala”, Editura Allbeck, Bucuresti, 2004 
4. Jean Paul Jacque - “Droit institutionnel de l’Union Europeenne”, Dalloz, Paris, 2004 
5. Octavian Manolache – “Drept comunitar”, Editura Allbeck, Bucureşti, 2003 
6. Roxana Mariana Popescu, Mihaela Augustina Dumitrascu, Augustin Fuerea (coordonator) – “Drept 
comunitar european – caiet de seminar”, Editura PROUNIVERSALIS, Bucureşti, 2005 
7. Constantin Valentin, Documente de baza ale Comunitatii si Uniunii Europene, Iasi, Polirom, 2002  
8. HANLON James, European community law, London, Sweet & Maxwell, 20009.  
9. DUBOUIS Louis, GUEYDAN Claude, Grands textes de droit de l'Union Europeenne, Paris, Dalloz, 1999 
10. DEHOUSSE Renaud, The European Court of Justice, New York, The European Union series, 1998 
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9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Disciplina contribuie la formarea abilităților profesionale specifice în corelația cu standardele profesionale 
aplicabile profesiilor juridice. 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs  examen clasic 50% 

10.5 Seminar/ Laborator  prezentare studii de 
caz/spete 50% 

10.6 Standard minim de performanță 

 



 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 
 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2    2  
curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5.  28  
curs 28 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp        ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 50 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 45 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 50 
Tutoriat 0 
Examinări 4 
Alte activităţi.........lecturi aleatorii comparatiste.......................... 20 
 
3.7 Total ore studiu individual 169 
3.8 Total ore pe semestru 225 
3.9 Număr de credite 9 

 

 
5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Curs magistral cu elemente socratice 

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului Activitate prezentiala 

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 II Studii universitare de master 
1.6 Programul de studii / Calificarea DREPT EUROPEAN 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei FILOSOFIA DREPTULUI EUROPEAN 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Valeriu M. Ciucă 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Dr. Vlad Vieriu 
2.4 An de studiu 2 2.5 Semestru 2 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum Licenta in Drept, Economie, Filosofie, Istorie, Litere, 
Sociologie  

4.2 De competenţe 
Sociologie juridica, Filosofia dreptului, Istoria universala a 
dreptului, Istoria dreptului european, notiuni de istorie 
europeana si de hermeneutica juridica 



 
 
6. Competenţe specifice acumulate 
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C1. Aprofundarea metodei relativist- relationala proprie studiilor filosofice 
C2. Familiarizarea cu abordarile filosofice ale judecatorilor europeni 
C3. Cunoasterea detaliata a fenomenelor de palingenezie a dreptului european   
C4. Cercetarea aprofundata a consolidarii dreptului european prin poiesis si auto-poiesis 
C5. Observarea tendintelor de cristalizare a principiilor de drept european 

C
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C.1. Dezvoltarea gradului de intelegere a fenomenelor juridice europene 
CT2.  Initierea intr-un modus cogitandi specific judecatorului european    
CT3. Propensiune pentru inalta cultura juridica europeana si universala 

 
 

 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.
1.

 O
bi

ec
tiv

ul
 

ge
ne

ra
l Obiectivele disciplinei  

Familiarizarea masteranzilor cu metodele filosofice de aprofundare a notiunilor specific dreptului 
european, cu spiritual relative al normelor juridice care au jalonat evolutiile istorice ale Europei si cu 
valoarea ontological a dreptului european actual.  
 

7.
2.
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tiv
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e 
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ifi
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 Explice x 
 Descrie x 
 Utilizeze x 
 Analizeze x 
 Calculeze x 
 Toate, in integrum, valoarea euristica a diferitelor sisteme de drept analizate. 

8. Conţinut 

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

1. 
PROLEGOMENE LA O FILOSOFIE A 
DREPTULUI EUROPEAN 
 

Curs magistral cu elemente 
de metoda socratica 2 ore 

2. CONCEPTELE FUNDAMENTALE ALE 
DREPTULUI EUROPEAN  -”- 

2 ore 

3. CONCEPTUL DE “EUROPA”  
2 ore 

4. CONCEPTUL DE “IDEE EUROPEANA”  
2 ore 

5. CONCEPTUL DE “IDENTITATE” SAU 
DE “CETATENIE EUROPEANA”  

2 ore 

6. 
MOMENTELE DE CRISTALIZARE A 
CONCEPTELOR FUNDAMENTALE IN 
DREPTUL EUROPEAN 

 
2 ore 



 

7. MOMENTELE CRISTALIZARII 
CONCEPTULUI DE “EUROPA”  

2 ore 

8. 
MOMENTELE CRISTALIZARII 
CONCEPTULUI DE “IDEE 
EUROPEANA” 

 
2 ore 

9. 
MOMENTELE CRISTALIZARII 
CONCEPTULUI DE “CETATENIE 
EUROPEANA” 

 
2 ore 

10. ONTOLOGIA DREPTULUI EUROPEAN  
2 ore 

11. PRINCIPIILE DREPTULUI EUROPEAN 
INTR-O EVOLUTIE BIMILENARA  

2 ore 

12. 
NOILE PRINCIPII 
JURISPRUDENTIALISTE ALE 
DREPTULUI EUROPEAN 

 
2 ore 

13. EPISTEMOLOGIA DREPTULUI 
EUROPEAN  

2 ore 

14. 
DREPT EUROPEAN SI DREPT 
NATIONAL. RAPORTURI DE 
INCLUZIUNE 

 
2 ore 

 
 
Bibliografie   

1. Valerius M. Ciuca, EURONOMOSOFIA, Vol. 1, Prolegomene la o opera in esafodaj, Ed. Fundatiei 
Academice AXIS, Iasi, 2012 

2. Valerius M. Ciuca, EURONOMOSOFIA, Vol. 2, In cautarea substantei ontologice si a palingeneziei 
dreptului european, Ed. Fundatiei Academice AXIS, Iasi, 2016 

3. Valerius M. Ciuca, VAGANT PRIN IDEEA EUROPEANA, Ed. AXIS Iasi, 2011 
4. Valerius M. Ciuca, ITINERARII PRIN PRETORIILE EUROPENE, Ed. AXIS, Iasi, 2011 
5. J. BROEKMAN, A PHILOSOPHY OF EUROPEAN LAW, ED. BRUYLANT, BRUXELLES, 2007 
6. Richard Bellamy, Dario Castiglione, Jo Shaw, Making European Citizens, Macmillan Publishers 

Limited, Hampshire, England, 2010 
7. Jo Shaw, Law of the European Union, editia a III-a, Palgrave Macmillan Law Masters, Hampshire, 

England, 2010 (selectiv, cu precizarile de rigoare ale titularului disciplinei) 
8. Andrei Marga, Filozofia unificarii europene, Biblioteca Apostrof, Cluj-Napoca, 1995 
9. Raluca Bercea, Drept comunitar. Principii, Ed. C.H.Beck, Bucuresti, 2007 (selectiv, cu precizarile de 

rigoare ale titularului disciplinei) 
10. Rémi Brague, Europa, calea romana, Ed. Idea Design & print, Cluj-Napoca, 2002 
11. Faust Bradescu, Europa unita, Ed. Majadahonda, Bucuresti, 2000 
12. Charles Zorgbibe, Constructia europeana. Trecut, prezent, viitor, Ed. Trei, Bucuresti, 1998 
13. Jeremy Rifkin, Visul european, Ed. Polirom, Iasi, 2007 
14. Jacques de Rider, Europa centrala sau paradoxul fragilitatii, Ed. Polirom, Iasi, 2001 

 
Referinţe principale:  
 
1. Valerius M. Ciuca,  Euronomosofia, vol. I si II,  Ed. Fundatiei Academice Axis, Iasi, 2012 
2. Valerius M. Ciucă, Vagant prin ideea europeana, Ed. Fundaţiei Academice AXIS, Iaşi, 2011 
 
Referinţe suplimentare: 
 

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

1. 
PROLEGOMENE LA O FILOSOFIE A 
DREPTULUI EUROPEAN 
 

În cadrul seminarului sunt 
aprofundate principalele teme 
abordate la curs. Este 

2 ore 



 

 
 

 
 

stimulată dezbatarea şi 
problematizarea. Sunt audiate 
şi comentate eseurile pe care 
studenţii le prezintă în 
conformitate cu programarea 
realizată la începutul 
semestrului. 

2. CONCEPTELE FUNDAMENTALE ALE 
DREPTULUI EUROPEAN - //     - 

2 ore 

3. CONCEPTUL DE “EUROPA” - //     - 
2 ore 

4. CONCEPTUL DE “IDEE EUROPEANA” - //     - 
2 ore 

5. CONCEPTUL DE “IDENTITATE” SAU 
DE “CETATENIE EUROPEANA” - //     - 

2 ore 

6. 
MOMENTELE DE CRISTALIZARE A 
CONCEPTELOR FUNDAMENTALE IN 
DREPTUL EUROPEAN 

- //     - 
2 ore 

7. MOMENTELE CRISTALIZARII 
CONCEPTULUI DE “EUROPA” - //     - 

2 ore 

8. 
MOMENTELE CRISTALIZARII 
CONCEPTULUI DE “IDEE 
EUROPEANA” 

- //     - 
2 ore 

9. 
MOMENTELE CRISTALIZARII 
CONCEPTULUI DE “CETATENIE 
EUROPEANA” 

- //     - 
2 ore 

10. ONTOLOGIA DREPTULUI EUROPEAN 
 - //     - 

2 ore 

11. PRINCIPIILE DREPTULUI EUROPEAN 
INTR-O EVOLUTIE BIMILENARA - //     - 

2 ore 

12. 
NOILE PRINCIPII 
JURISPRUDENTIALISTE ALE 
DREPTULUI EUROPEAN 

- //     - 
2 ore 

13. EPISTEMOLOGIA DREPTULUI 
EUROPEAN - //     - 

2 ore 

14. 
DREPT EUROPEAN SI DREPT 
NATIONAL. RAPORTURI DE 
INCLUZIUNE 

- //     - 
2 ore 

Bibliografie: 1. Notele de curs 
                      2. Valerius M. Ciucă,  Euronomosofia, vol. I, Ed. Axis, Iasi, 2012 
                    3. Valerius M. Ciucă,  Vagant prin ideea europeana, Ed. Fundaţiei AXIS, Iaşi, 2011. 
 
 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Excelenta coroborare. 



 

 
 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
01.10.2018 Prof. dr. Valeriu M. Ciucă Dr. Vlad Vieriu 
  

 
 

 

Data avizării in departament Director de departament 
 Prof. 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 Curs prezential Prin metoda socratica 30% 
10.5 Seminar/ Laborator Seminar interactiv Dialog + eseuri 70% 
10.6 Standard minim de performanţă            50% 

 



  

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2      curs 2 3.3. seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5.    curs 28 3.6. seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 56 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 55 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 55 
Tutoriat 1 
Examinări 2 
Alte activităţi...................................  
 

3.7 Total ore studiu individual 169 
3.8 Total ore pe semestru 225 
3.9 Număr de credite 9 
 

 

 

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 (Științe juridice) 
1.5 Ciclul de studii II - Master 
1.6 Programul de studii / Calificarea Drept european 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Drepturile omului în Uniunea Europeană 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. GENTIMIR Alina-Mirabela 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. GENTIMIR Alina-Mirabela 
2.4 An de studiu 2 2.5 Semestru 2 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei OB 

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

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Sala cu videoproiector 

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului Sala cu videoproiector 



  

 
 

 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 C1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului drepturilor 
omului; utilizarea lor adecvată în comunicarea de specialitate  
C2.  Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de 
concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului dreptului omului 
C3. Identificarea şi înţelegerea avantajelor protecţiei juridice a drepturilor omului la nivelul Uniunii 
Europene 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

CT1. Realizarea activităților de seminar în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor 
deontologice specifice științelor juridice 
CT2.  Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu 
respectarea palierelor ierarhice 
CT3.  Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare 
profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională 
 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.
1.

 O
bi

ec
tiv

ul
 

ge
ne

ra
l Aprofundarea standardelor normative (instituționale, procedurale, materiale) în materia drepturilor 

fundamentale de la nivelul Uniunii Europene 
 

7.
2.

 O
bi

ec
tiv

el
e 

sp
ec

ifi
ce

 

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 Explice sistemul juridic si judiciar specific drepturilor fundamentale existent la nivelul Uniunii 

Europene 
 Utilizeze terminologia specifică domeniului drepturilor fundamentale 
 Analizeze cazuri practice din domeniul drepturilor fundamentale 
 Formuleze raționamente juridice specifice drepturilor fundamentale 

 

8. Conţinut 

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

1. 
Considerații introductive privind 
drepturile fundamentale la nivelul 
Uniunii Europene 

expunerea sistematică; conversaţia; 
explicația; problematizarea; utilizarea 
software-ului Active-Inspire 

2 ore 

2. 

Rolul instituțiilor europene în 
respectarea drepturilor fundamentale; 
Rolul istoric al Curții de Justiție a 
Comunităților Europene 

expunerea sistematică; conversaţia; 
explicația; utilizarea software-ului 
Active-Inspire 

2 ore 

3. 

Rolul Consiliului European, 
Parlamentului European, Comisiei 
Europene  în respectarea drepturilor 
fundamentale 

expunerea sistematică; conversaţia; 
explicația; utilizarea software-ului 
Active-Inspire 

2 ore 



  

 
 

4. Rolul altor organisme europene  în 
respectarea drepturilor fundamentale 

expunerea sistematică; conversaţia; 
explicația; utilizarea software-ului 
Active-Inspire 

2 ore 

5. 
Instrumente normative adoptate la 
nivelul Uniunii Europene în materia 
drepturilor fundamentale 

expunerea sistematică; conversaţia; 
explicația; utilizarea software-ului 
Active-Inspire 

2 ore 

6. Carta drepturilor fundamentale: notiuni 
introductive 

expunerea sistematică; conversaţia; 
explicația; utilizarea software-ului 
Active-Inspire 

2 ore 

7. Carta drepturilor fundamentale: conținut 
expunerea sistematică; conversaţia; 
explicația; utilizarea software-ului 
Active-Inspire 

2 ore 

8. 

Analiza comparativă a Cartei drepturilor 
fundamentale și instrumentelor 
normative adoptate la nivelul ONU în 
materia drepturilor omului 

expunerea sistematică; conversaţia; 
explicația; utilizarea software-ului 
Active-Inspire 

2 ore 

9. 
Analiza comparativă a Cartei drepturilor 
fundamentale și a Convenției europene 
a drepturilor omului 

expunerea sistematică; conversaţia; 
explicația; utilizarea software-ului 
Active-Inspire 

2 ore 

10. 
Analiza comparativă a Cartei drepturilor 
fundamentale și a Cartei sociale 
europene 

expunerea sistematică; conversaţia; 
explicația; utilizarea software-ului 
Active-Inspire 

2 ore 

11. 
Raportul dintre jurisprudența Curții 
europene a drepturilor omului și dreptul 
european 

expunerea sistematică; conversaţia; 
explicația; utilizarea software-ului 
Active-Inspire 

2 ore 

12. 
Aderarea Uniunii Europene la 
Convenția europeană a drepturilor 
omului 

expunerea sistematică; conversaţia; 
explicația; utilizarea software-ului 
Active-Inspire 

2 ore 

13. 
Direcții ale politicii externe a Uniunii 
europene în domeniul drepturilor 
fundamentale 

expunerea sistematică; conversaţia; 
explicația; utilizarea software-ului 
Active-Inspire 

2 ore 

14. 
Provocările din domeniul drepturilor 
fundamentale ale strategiilor viitoare ale 
Uniunii europene  

expunerea sistematică; conversaţia; 
explicația; utilizarea software-ului 
Active-Inspire 

2 ore 

 
Bibliografie  
 
Referinţe principale: 

1) Bianca Selejan-Gutan, Protecția europeană a drepturilor omului,Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2018 
2) Nicolae Voiculescu, Protecția internațională a drepturilor omului, Ediția a II-a, Ed. Hamangiu, 

București, 2017 
3) Titus Corlatean, Protecţia europeană şi internationala a drepturilor omului, Editura Universul juridic, 

Bucureşti, 2015 
4) Alice Mariana APETREI, Drepturile omului în Uniunea Europeană, Ed. Lumen, Iaşi 2010 
5) Jean Francois Renucci,Tratat de drept european al drepturilor omului, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 

2009  

6) Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Protectia europeana a drepturilor omului si procesul penal roman, 
Ed. CH Beck, București, 2008 

7) Frederic Sudre , Droit international et droit européen des droits de l'homme (traducere în română), 
Polirom, Iasi, 2006  

8) Philippe ALSTON (dir.), L’Union Européenne et les Droits de l’Homme, Bruylant, Bruxelles, 2001 
 

Webgrafie:  
http://eeas.europa.eu/human_rights/index_ro.htm 
http://www.europarl.europa.eu/comparl/human_rights/default_en.htm 



  

 
 

http://fra.europa.eu/en  
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/index_ro.htm 
 
Referinţe suplimentare: 
 
Monografii/ Acte normative comentate: 
 

1. Beatrice Andresan-Grigoriu , Tudorel Stefan, Tratatele Uniunii Europene. Editie actualizata la 19 
septembrie 2018, Ed. Hamangiu, București, 2018 

2. Nicolae-Dragos Ploesteanu , Vlad Lacatusu , Darius Farcas, Protectia datelor cu caracter 
personal si viata privata – Jurisprudenta CEDO si CJUE, Ed. Universul Juridic, București, 2018 

3. Adrian M. Truichici , Luiza Neagu, Drept procesual penal – Jurisprudenta Curtii de Justitie a 
Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, București, 2018 

4. Ramona Mihaela Coman, Efectele jurisprudentei Curtii de la Strasbourg asupra procesului penal 
roman, Ed. Universul Juridic, București, 2017 

5. Madalina Tomescu, Drepturile omului.Tendinte si orientari contemporane, Editura Pro 
Universitaria, 2016 

6. Carmen-Gina Achimescu, Principiul subsidiaritatii in domeniul protectiei europene a drepturilor 
omului, Ed. CH Beck, București, 2015 

7. Ion Gâdea, Aderarea Uniunii Europene la Conventia europeana a drepturilor omului. Analiza 
critică, Ed. CH Beck, București, 2012 

8. Silvia Tăbușcă, Efectele hotarariilor CEDO si CJUE in dreptul intern - Analiza asupra dreptului la 
nediscriminare, Ed. CH Beck, București, 2012 

9. Marin Voicu, Jurisdicții și procedure judiciare în Uniunea Europeană, Ed Universul juridic, 
București, 2010 

10. Bianca Selegean-Guțan, Spatiul european al drepturilor omului. Reforme. Practici. Provocari, Ed. 
CH Beck, București, 2008 

11. Emanuela Ignatoiu-Sora, Egalitate si nondiscriminare in jurisprudenta Curtii Europene de 
Justitie, Ed. CH Beck, București, 2008  

12. Alina Gentimir, Procesul penal român în lumina jurisprudenței Curții europene a drepturilor 
omului, Ed.Universității AL.I.Cuza, Iași, 2006 

 
Reviste 

1. Revista drepturilor omului IRDO http://www.irdo.ro/sectiuni.php?sectiuni_id=6 
2. Noua revistă a drepturilor omului http://www.revistadrepturileomului.ro/ 
3. Revista de drept public http://universuljuridic.ro/reviste/revista-de-drept-public 
4. Revista Dreptul http://ujr.revistadreptul.ro/ 

 
 

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

1. Analizarea jurisprudenței CJCE în 
materia drepturilor fundamentale 

Învățarea prin descoperire, studiu de 
caz, modelarea, brainstorming 2 ore 

2. Analizarea jurisprudenței CJCE în 
materia drepturilor fundamentale 

Învățarea prin descoperire, studiu de 
caz, modelarea, brainstorming 2 ore 

3. Analizarea jurisprudenței CJCE în 
materia drepturilor fundamentale 

Învățarea prin descoperire, studiu de 
caz, modelarea, brainstorming 2 ore 

4. Simularea unei proceduri în fața CJCE metode de simulare 2 ore 

5. Rezolvarea de spețe; jurisprudența 
CJCE 

Învățarea prin descoperire, studiu de 
caz, exercițiul 2 ore 



  

 
 

6. 

Rezolvarea de spețe: drepturi civile ; 
Carta drepturilor fundamentale și 
Convenția europeană a drepturilor 
omului 

Învățarea prin descoperire, studiu de 
caz, exercițiul 2 ore 

7. 

Rezolvarea de spețe: drepturi politice; 
Carta drepturilor fundamentale și 
Convenția europeană a drepturilor 
omului 

Învățarea prin descoperire, studiu de 
caz, exercițiul 2 ore 

8. Rezolvarea de spețe: drepturi culturale; 
Carta drepturilor fundamentale 

Învățarea prin descoperire, studiu de 
caz, exercițiul 2 ore 

9. Rezolvarea de spețe: drepturi sociale; 
Carta drepturilor  

Învățarea prin descoperire, studiu de 
caz, exercițiul 2 ore 

10. 
Rezolvarea de spețe: drepturi sociale; 
Carta drepturilor fundamentale și Carta 
drepturilor sociale 

Învățarea prin descoperire, studiu de 
caz, exercițiul 2 ore 

11. Analizarea jurisprudenței CEDO  care 
reflectă jurisprudența CJCE 

Învățarea prin descoperire, studiu de 
caz, modelarea, brainstorming 2 ore 

12. Analizarea jurisprudenței CEDO care 
reflectă jurisprudența CJCE 

Învățarea prin descoperire, studiu de 
caz, modelarea, brainstorming 2 ore 

13. 
Analizarea  direcțiilor politicii externe a 
Uniunii europene în domeniul 
drepturilor fundamentale 

Învățarea prin descoperire, 
brainstorming 2 ore 

14. 
Analizarea  provocărilor în domeniul 
drepturilor fundamentale ale strategiilor 
viitoare ale Uniunii europene 

Învățarea prin descoperire, 
brainstorming 2 ore 

 
Bibliografie 
 
Culegeri de jurisprudență CJCE 

B. Ionita, Cosmin Flavius Costas, Fabian Gyula, Sergiu Deleanu, Curtea de Justiție europeană. 
Jurisprudență.Hotărâri comentate, Ed. Editura Wolters Kluwer, 2007 
Călin Dragoș, Georgiana Tudor, Jurisprudența CJCE. Vol. II, Ed. CH Beck, 2006 
 
Culegeri de jurisprudență CEDO 
Vincent Berger,  Jurisprudența  Curții europene a drepturilor omului, IRDO, 2006 
Radu Chiriță, Curtea europeană a drepturilor omului. Hotărâri, Ed. CH Beck, 2007 
Corneliu Liviu Popescu, Jurisprudența  Curții europene a drepturilor omului,  Ed. CH Beck, 2006 
Frederic Sudre, Jan-Pierre Maguenaud, Joel Andriantsimbazovina, Michel Levinet, Marile hotărâri ale Curții 
europene a drepturilor omului, Ed. Rosetti, 2001 
 
Webgrafie  
 
CJCE 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ 
https://e-justice.europa.eu/content_eu_case_law-12-ro.do 
http://eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do 
http://www.juradmin.eu/en/jurisprudence/jurifast_en.html 
http://ec.europa.eu/civiljustice/jure/index.htm 
http://www.caselex.com/ 
http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=9502 
http://www.ier.ro/activit%C4%83%C8%9Bi/coordonare-traduceri/acquis-comunitar-%C3%AEn-limba-
rom%C3%A2n%C4%83.html 
 
 



  

 
 

 

 

 
 
 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
01.10.2018  Lect. univ. dr.  Alina Gentimir Lect. univ. dr.  Alina Gentimir 
  

 
 

 

Data avizării in departament Director de departament 
 Prof. univ. dr. Gabriela Pascariu 
 

CEDO 
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/HUDOC&c= 
http://jurisprudentacedo.com/ 
http://www.hotararicedo.ro/ 
http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=950301 
http://www.ier.ro/activit%C4%83%C8%9Bi/coordonare-traduceri/baze-de-date/jurispruden%C5%A3a-
cedo.html 
 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Aplicarea institutiilor juridice ale domeniului drepturilor omului in toate domeniile de activitate la 
nivelul comunitatii locale, nationale, internationale. 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

Înţelegerea şi analizarea 
problematicii drepturilor 
fundamentale la nivelul 
Uniunii europene 

Verificare scrisă finală 50% 

10.5 Seminar/ Laborator 

Prezenţă, participare la 
explicarea şi soluţionarea 
cazurilor practice, 
prezentare referat 

Chestionarea orală 
curentă, proiect, test 50% 

10.6 Standard minim de performanţă 
- rezolvarea unor cauze care implica incalcarea unui drept individual sau colectiv;  
- cunoasterea procedurii de urmat in cazul incalcarii unui drept individual sau colectiv 



  

 
Facultatea de Drept - CENTRUL DE STUDII EUROPENE
Blv. Carol I, nr. 19 (Corp I) 
Iași - 700517, România 
TEL +40.232.20.1318  |  FAX: +40.232.2018.18,  
E-mail: studeur@uaic.ro  |  www.cse.uaic.ro

 
 

FIȘA DISCIPLINEI 
 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opțional 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru și activități didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:          curs 2     seminar/laborator 2 
3.2 Total ore din planul de învățământ 56 din care:          curs 28     seminar/laborator 28 
3.3 Distribuția fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și altele 65 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 49 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 50 
Tutoriat 1 
Examinări 4 
Alte activități...................................  
 

3.4 Total ore studiu individual 169 
3.5 Total ore pe semestru 225 
3.6 Număr de credite 9 
 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
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 II - Master 
1.6 Programul de studii / Calificarea Drept European 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei 
Uniunea Europeană în sistemul relaţiilor internaţionale 
Modul 1: UE ca actor global; Modul 2: Europa lărgită și 
politica de vecinătate 

2.2 Titularul activităților de curs Lect.univ.dr. Teodor-Lucian MOGA 
2.3 Titularul activităților de seminar Lect.univ.dr. Teodor-Lucian MOGA 
2.4 An de studiu II 2.5 Semestru II 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei OB 

4. Precondiții (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum Nu e cazul 
4.2 De competențe Nu e cazul 

5. Condiții (dacă este cazul) 

5.1 De desfășurare a cursului 
 Acces la sisteme de proiecție, acces la internet, tablă  

 

5.2 De desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

 Acces la sisteme de proiecție, acces la internet, tablă  
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6. Competențe specifice acumulate 

C
om

pe
te

nț
e 

pr
of

es
io

na
le

 

 
C1. Capacitatea de a înțelege, a asocia și a reflecta critic asupra teoriilor și modelelor de 
analiză din domeniu; dezvoltarea competențelor de a utiliza cunoașterea acumulată în analiza 
și evaluarea critică din perspectivă pluridisciplinară a procesului de integrare europeană și a 
acțiunii Uniunii Europene pe plan intern și la nivel internațional 
C2. Capacitatea de a evalua, analiza și elabora strategii, politici și programe europene, de a 
interpreta evenimente, dezvoltări și politici în context local, național, regional ca efecte ale 
acțiunii Uniunii Europene  
C3. Capacitatea de a identifica independent, de a culege, analiza și interpreta documente, baze 
de date, informații relevante pentru aria de studiu, de a formula noi idei și tendințe în domeniu 
C4. Dezvoltarea competenţelor de interpretare, analiză şi aplicare a acquis-ului comunitar în 
mediul public și privat de afaceri, în diferite entităţi şi organisme pe componente aflate sub 
impactul aplicării politicilor europene şi al sistemului de guvernare multinivel al UE. 
C5. Capacitatea de a manageria structuri organizaționale diverse și de a conduce echipe într-
un mediu multicultural, de a identifica nevoi, de a elabora și implementa proiecte adecvate 
obiectivelor stabilite 
C6. Capacitatea de a utiliza metodologii de cercetare avansată în analiza unor situații specifice 
ariei studiate, de a transfera ideii și cunoștințe pentru specialiști și publicul larg 
  

C
om

pe
te

nț
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 1. Capacitatea de a lucra structurat, planificat și de a lua decizii privind situații complexe, 
de a identifica, defini și soluționa probleme într-un context internațional și multicultural  
2. Capacitatea de comunicare interpersonală, de lucru în echipă sau de asumare de 
leadership în instituții și echipe diverse   
3. Capacitatea de acţiune profesională şi socială în mediul european; identificarea 
oportunităţilor de dezvoltare personală şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 
învăţare în procesul învățării continue 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competențelor specifice acumulate) 

7.
1.

 O
bi

ec
tiv

ul
 

ge
ne

ra
l 

 Să faciliteze înţelegerea de către studenţi a rolul internaţional al Uniunii Europene; 
 Să examineze diferitele instrumente prin care Uniunea Europeană urmăreşte realizarea 

acțiunilor sale externe în sistemul relațiilor internaționale; 
 Să evalueze evoluţia politicii externe şi a rolului de securitate al Uniunii Europene la nivel 

internațional; 
 Să familiarizeze studenţii cu multitudinea de actori şi procese decizionale care justifică 

prezenţa internaţională a Uniunii Europene; 
 Să analizeze evoluţia relaţiilor externe dintre Uniunea Europeană şi restul lumii. 

7.
2.

 O
bi

ec
tiv

el
e 

sp
ec

ifi
ce

  
Cursul îşi propune să ofere informaţii şi să faciliteze înţelegerea rolului contemporan al UE ca 
actor internaţional la nivelul politicii mondiale, să realizeze o evaluare critică a instituţiilor, 
acţiunilor şi politicilor UE în privinţa relaţiilor externe şi să examineze dezbaterile actuale legate de 
impactul UE la nivel internaţional. Cursul se concentrează, în primă fază, atât pe cadrul teoretic de 
desfăşurare al acţiunilor externe ale UE, cât şi pe cel instituţional (Acorduri internaţionale, Tratatul 
de la Lisabona 2009 şi Serviciul European de Acţiune Externă a UE, Politica Externă și de 
Securitate Comună, Politica de Securitate și de Apărare Comună), ca, în a doua fază, să 
analizeze preponderent relaţiile UE cu SUA, Rusia, BRICs, cu ţările incluse în Politica Europeană 
de Vecinătate (PEV), cu cele din Africa, Caraibe şi Pacific (ACP), semnatare ale Convenţiei de la 
Lomé, cu cele incluse în politica de extindere a UE, ca, în ultimă fază, să se axeze pe analiza 
provocărilor actuale, precum rolul UE în combaterea terorismului. 
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Până la sfârşitul cursului, studenţii ar trebui să aibă o înţelegere a evoluţiei rolului Europei în 
afacerile mondiale, să demonstreze o capacitate de a explica şi de a evalua politică externă 
contemporană a UE, şi o mai mare capacitate de a analiza critic acţiunile sale externe. Să 
dezvolte, totodată, abilităţi de prezentare şi de scriere a eseurilor. 

8. Conținut 

8.1 Curs Metode de predare 
Observații 
(ore și referințe 
bibliografice) 

1. O introducere în studierea UE în 
contextual relațiilor internaționale Prelegere, conferinţă, curs interactiv 2  

2. UE în sistemul RI (perspectivă teoretică 
I): Realism vs. Liberalism Prelegere, conferinţă, curs interactiv 2 

3. 
UE în sistemul RI (perspectivă teoretică 
II): Teorii alternative – Constructivism și 
Neo-marxism 

Prelegere, conferinţă, curs interactiv 2 

4. 

UE în sistemul RI (perspectivă teoretică 
III) Alte abordări: comunitatea de 
securitate, Școala de la Copenhaga, 
procesul de Europenizare, soft power & 
normative power etc. 

Prelegere, conferinţă, curs interactiv 2 

5. Politica economică şi diplomaţia 
comercială UE la nivel mondial Prelegere, conferinţă, curs interactiv 2 

6. 
UE și relația economică cu alți actori 
globali: ONU, OMC, FMI, BM, OSCE, 
BRICS 

Prelegere, conferinţă, curs interactiv 2 

7. UE ca actor securitar internațional: 
Tratate, instituții, politici (I) Prelegere, conferinţă, curs interactiv 2 

8. UE ca actor securitar internațional: 
Tratate, instituții, politici (II) Prelegere, conferinţă, curs interactiv 2 

9. Relația UE-SUA/NATO Prelegere, conferinţă, curs interactiv 2 

10. 

Politica Europeană de Vecinătate 
(dimensiunea estică): Parteneriatul 
Estic, Relația UE-Rusia, conflicte 
înghețate, criza ucraineană 

Prelegere, conferinţă, curs interactiv 2 

11. 

Politica Europeană de Vecinătate 
(dimensiunea mediteraneană): Uniunea 
pentru Mediterană, Primăvara Arabă, 
criza siriană 

Prelegere, conferinţă, curs interactiv 2 

12. Extinderea UE Prelegere, conferinţă, curs interactiv 2 

13. 

Fenomenul terorismului, traficul de 
arme & droguri, extremismul, 
securitatea cibernetică, securitatea 
energetică 

Prelegere, conferinţă, curs interactiv 2 
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14. 

Mediu + teme non-securitare. 
Instrumentele de ajutor extern ale UE. 
Implicarea UE în Africa, MERCOSUR, 
ASEAN 

Prelegere, conferinţă, curs interactiv 2 

Bibliografie  
Referințe principale: 
 Hill C. and Smith M, International Relations of the European Union, Oxford University Press, 2005 

(disponibilă în biblioteca FEAA, dar și scanat) 
 Michael Smith , 2005,The EU as an international actor, in J. Richardson (ed.), European Union 
 Power and policy-making, 4th Edition, Routledge, cap. 14. 
 Helen Wallace, Mark A. Pollack şi Alasdair A. Young, Elaborarea politicilor in Uniunea Europeană, ed.a 

VI-a (disponibilă în biblioteca CSE atât în engleză, cât și în română; cap. 15, 16, 17, 18, dar și scanat)  
 Ginsberg Roy H., The European Union in Global Security: The Politics of Impact (Palgrave Studies in 

European Union Politics) (disponibilă în biblioteca CSE) 
 Kratochvil Petr, Constructivism and Rationalism in EU External Relations: The Case of the European 

Neighbourhood Policy (disponibilă în biblioteca CSE) 
 Woolcock  Stephen, European Union Economic Diplomacy (Global Finance) (disponibilă în biblioteca 

CSE) 
•   Smith Karen E., European Union Foreign Policy in a Changing World (Second Edition) (disponibilă în 
biblioteca CSE) 
Referințe suplimentare: 
Vor fi oferite pe perioada derulării cursului prin intermediul platformei Blackboard Learn FEAA. 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 
Observații 
(ore și referințe 
bibliografice) 

1. O introducere în studierea UE în 
contextual relațiilor internaționale 

Analiza documentelor, procedurilor, 
instrumentelor europene pe baza unor 
referate șțiințifice (Fixarea temelor de 
echipă și individuale) 

2 

2. 
Evaluarea politicilor europene – 
reglementarea inteligentă și analiza 
impactului 

Dezbatere, prezentări individuale și de 
către echipe de studenți și analiza 
unor studii de caz 

2 

3. 
UE în sistemul RI (perspectivă teoretică 
II): Teorii alternative – Constructivism și 
Neo-marxism 

Dezbatere, prezentări individuale și de 
către echipe de studenți și analiza 
unor studii de caz 

2 

4. 

UE în sistemul RI (perspectivă teoretică 
III) Alte abordări: comunitatea de 
securitate, Școala de la Copenhaga, 
procesul de Europenizare, soft power & 
normative power etc. 

Dezbatere, prezentări individuale și de 
către echipe de studenți și analiza 
unor studii de caz 

2 

5. Politica economică şi diplomaţia 
comercială UE la nivel mondial 

Dezbatere, prezentări individuale și de 
către echipe de studenți și analiza 
unor studii de caz 

2 

6. 
UE și relația economică cu alți actori 
globali: ONU, OMC, FMI, BM, OSCE, 
BRICS 

Dezbatere, prezentări individuale și de 
către echipe de studenți și analiza 
unor studii de caz 

2 

7. UE ca actor securitar internațional: 
Tratate, instituții, politici (I) 

Dezbatere, prezentări individuale și de 
către echipe de studenți și analiza 
unor studii de caz 

2 

8. UE ca actor securitar internațional: 
Tratate, instituții, politici (II) 

Dezbatere, prezentări individuale și de 
către echipe de studenți și analiza 
unor studii de caz 

2 
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9. Relația UE-SUA/NATO 
Dezbatere, prezentări individuale și de 
către echipe de studenți și analiza 
unor studii de caz 

2 

10. 

Politica Europeană de Vecinătate 
(dimensiunea estică): Parteneriatul 
Estic, Relația UE-Rusia, conflicte 
înghețate, criza ucraineană 

Dezbatere, prezentări individuale și de 
către echipe de studenți și analiza 
unor studii de caz 

2 

11. 

Politica Europeană de Vecinătate 
(dimensiunea mediteraneană): Uniunea 
pentru Mediterană, Primăvara Arabă, 
criza siriană 

Dezbatere, prezentări individuale și de 
către echipe de studenți și analiza 
unor studii de caz 

2 

12. Extinderea UE 
Dezbatere, prezentări individuale și de 
către echipe de studenți și analiza 
unor studii de caz 

2 

13. 

Fenomenul terorismului, traficul de 
arme & droguri, extremismul, 
securitatea cibernetică, securitatea 
energetică 

Dezbatere, prezentări individuale și de 
către echipe de studenți și analiza 
unor studii de caz 

2 

14. 

Mediu + teme non-securitare. 
Instrumentele de ajutor extern ale UE. 
Implicarea UE în Africa, MERCOSUR, 
ASEAN 

Dezbatere, prezentări individuale și de 
către echipe de studenți și analiza 
unor studii de caz 

2 

 
Bibliografie  
Seminar nr. 1: 

Hill C. and Smith M, International Relations of the European Union, Oxford University Press, 2005 
(disponibilă în biblioteca FEAA), cap. I, scanat 
Ginsberg, R, ‘Conceptualizing the EU as an International Actor: Narrowing the Theoretical Capability-
Expectations Gap’, Journal of Common Market Studies, vol. 37, no. 3, Autumn 1999 
Seminar nr. 2: 

Hill C. and Smith M, International Relations of the European Union, Oxford University Press, 2005 (scanat 
sau disponibilă în biblioteca FEAA), cap. al II-lea. 
Anne-Marie Slaughter, International Relations, Principal Theories (pdf, în folderul săptămânii) 
John Baylis and Steve Smith, The Globalization of World Politics, 2001, Capitolele „Realism” și „Liberalism” 
(pp. 141-181) 
Seminar nr. 3: 
Helen Wallace, Mark A. Pollack şi Alasdair A. Young, Elaborarea politicilor in Uniunea Europeană, ed.a VI-a 
(disponibilă în biblioteca CSE atât în engleză, cât și în română) Cap. al II-lea 
Kratochvil Petr, Constructivism and Rationalism in EU External Relations: The Case of the European 
Neighbourhood Policy (disponibilă în biblioteca CSE) 
Seminar nr. 4: 
Hill C. and Smith M, International Relations of the European Union, Oxford University Press, 2005 (scanat 
sau disponibilă în biblioteca FEAA), cap. al II-lea. 
Helen Wallace, Mark A. Pollack şi Alasdair A. Young, Elaborarea politicilor in Uniunea Europeană, ed.a VI-a 
(disponibilă în biblioteca CSE atât în engleză, cât și în română) Cap. al II-lea 
Joseph Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics (în română Puterea blândă, Editura 
Institutul European, Iaşi, 2009) – biblioteca CSE 
Seminar nr. 5: 

Hill C. and Smith M, International Relations of the European Union, Oxford University Press, 2005 (scanat 
sau disponibilă în biblioteca FEAA), cap. al XII-lea 
Helen Wallace, Mark A. Pollack şi Alasdair A. Young, Elaborarea politicilor in Uniunea Europeană, ed.a VI-a 
(disponibilă în biblioteca CSE atât în engleză, cât și în română) Cap. al XVI-lea 
Stephen Woolcock, 2013, European Union Economic Diplomacy (Cap. 1 în folder; întreaga carte în biblioteca 
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CSE) 
Seminar nr. 6: 

Frieden, J.A, Lake, D.A., Schultz, K.A., 2013, World Politics,  W. W. Norton & Company  (scanat), pp. 68-71 
și 189-205 
European Commission, 2013, How the EU works with the WTO (disponibil pe internet) 
European Commission, 2009, EU and BRICs: Challenges and opportunities for European competitiveness 
and cooperation (disponibil pe internet) 
Seminar nr. 7: 

Helen Wallace, Mark A. Pollack şi Alasdair A. Young, Elaborarea politicilor in Uniunea Europeană, ed.a VI-a 
(disponibilă în biblioteca CSE atât în engleză, cât și în română) Cap. 18 
Handbook on the Common Security and Defence Policy of EU, 2010 (disponibil pe internet) 
Wolfgang Wessels and Franziska Bopp, 2008, The Institutional Architecture of CFSP after the Lisbon Treaty 
Constitutional breakthrough or challenges ahead?, Centre for European Public Policy (disponibil pe internet) 
Seminar nr. 8: 

Jolyon Howorth, CSDP and NATO Post-Libya: Towards the Rubicon?, Egmont Security Policy Brief, No. 35, 
July 2012 (disponibil pe internet) 
Deighton, Anne, 2002, ‘The European Security and Defence Policy’, Journal of Common market Studies, Vol 
40, No. 4 (disponibil pe internet) 
Strategic Trends 2015, http://www.css.ethz.ch/en/publications/strategic-
trends/details.html?id=/s/t/r/a/strategic_trends_2016 (disponibil pe internet) 
Seminar nr. 9: 

Hill C. and Smith M, International Relations of the European Union, Oxford University Press, 2005 (scanat 
sau disponibilă în biblioteca FEAA), cap. al XVI-lea 
European Commission, EU Relations with the United States of America, 
http://eeas.europa.eu/us/index_en.htm 
Seminar nr. 10: 

Evaluarea PEV, 2015, http://eeas.europa.eu/archives/docs/enp/documents/2015/151118_joint-
communication_review-of-the-enp_en.pdf  
Richard G. Whitman, Stefan Wolff 2010, The European Neighbourhood Policy in perspective, Routledge 
(disponibilă în biblioteca CSE și scanată) 
Seminar nr. 11: 

Review of the ENP, http://eeas.europa.eu/enp/documents/2015/151118_joint-communication_review-of-the-
enp_en.pdf 
Political Islam, CEPS Analysis 2007 (disponibil pe internet) 
Seminar nr. 12: 

Frieden, J.A, Lake, D.A., Schultz, K.A., 2013, World Politics,  W. W. Norton & Company  (scanat), pp. 242-
247 
Contracarea terorismului la nivel de UE: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-
terrorism/index_en.htm 
Seminar nr. 13: 

Helen Wallace, Mark A. Pollack şi Alasdair A. Young, Elaborarea politicilor in Uniunea Europeană, ed.a VI-a 
(disponibilă în biblioteca CSE atât în engleză, cât și în română) Cap. 17 
Heather Grabbe, 2014, Six Lessons of Enlargement Ten Years On: The EU’s Transformative Power in 
Retrospect and Prospect, Journal of Common Market Studies. 
Seminar nr. 14: 
UE-Mercosur, http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/mercosur/ 
UE-Africa, http://www.eeas.europa.eu/africa/ 
UE-Asean, http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/asean/  
Europe Aid: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm  
Helen Wallace, Mark A. Pollack şi Alasdair A. Young, Elaborarea politicilor in Uniunea Europeană, ed.a VI-a 
(disponibilă în biblioteca CSE atât în engleză, cât și în română), Politica de mediu, pp. 275-276. 
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Data completării Titular de curs Titular de seminar 
01.10.2018 Lect. univ. dr. Teodor-Lucian MOGA Lect. univ. dr. Teodor-Lucian MOGA 
   
Data avizării Director de departament 

Prof. univ. dr. Gabriela Pascariu 
  
 

9. Coroborarea conținutului disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor 
profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Înțelegerea politicii externe a UE, a rolului pe care UE îl deține la nivel internațional și capacitatea de a 
evalua impactul dimensiunii externe a UE sunt necesare specialiștilor care activează în domeniul studiilor 
europene  atât în mediul public, cât și în mediul privat sau sectorul non-guvernamental. Disciplina dezvolta 
competente de actiune in mediul economic, social, politic european, continutul disciplinei fiind  alcatuit prin 
raportare la curricula unor universitati occidentale de prestigiu, dar si prin raportare la cerintele mediului 
diplomatic, adminsitrativ și politic la nivel național și european.   

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.4 Curs 

- nivelul de cunoștințe; 
- calitatea documentării; 
- evaluarea critică; 
- capacitatea de a asocia interpretările și 
analizele cu procesul de integrare in 
ansamblul său 
-capacitate de redactare eseu științific 

Redactare eseu 60% 

10.5 Seminar/ 
Laborator 

- nivelul de cunoștințe; 
- calitatea documentării; 
- evaluarea critică; 
- capacitatea de a asocia interpretările și 
analizele cu procesul de integrare in 
ansamblul său 
-capacitatea de a lucra în echipă 
- capacitatea de conduce prezentări 

Prezentări în echipă 
(30%), prezentări 
individuale (10%), 
calitatea dezbaterilor 

40% 

10.6  Standard minim de performanță  
nota 5:  Redactare eseu (și prezentarea sa orală în sesiune); 2500 cuvinte (aprox. 5, 6 pagini). Subiecte din 
temele discutate la curs: o listă de propuneri + teme la alegere (de discutat în prealabil) 
Sugestii de contribuții: 
1. Analiza politicii externe a UE – o pledoarie pentru... (liberalism, realism, constructivism)  
2. Realism în relația UE-Rusia. Un nou Război Rece?  
3. Amenințările la adresa democrației liberale la nivel de UE  
4. Care este conexiunea dintre liberalism și politica economică a UE?  
5. Valorile europene și importanța lor. Pe ce se axează? Mai sunt ele de actualitate?  
6.   
7. Este UE un model de soft power în sfera relaţiilor internaţionale, aşa cum o caracterizează Joseph 
Nye Jr.? Implicatii pentru modelul de securitate europeană 
8. Abordare UE vs. Rusia. Soft power vs. Hard power? 
9. Abordare UE vs. SUA. Soft power vs. Hard power? 
10. Sancțiunile UE. Soft mai degrabă decât hard?  
Etc. 



  

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opțional 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru și activități didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 1 din care: 3.2     curs 1 3.3. seminar/laborator - 
3.4 Total ore din planul de învățământ 14 din care: 3.5.    curs 14 3.6. seminar/laborator - 
Distribuția fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 19 
Pregătire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 13 
Tutoriat - 
Examinări 1 
Alte activități................................... - 
 

3.7 Total ore studiu individual 61 
3.8 Total ore pe semestru 75 
3.9 Număr de credite 3 
 

 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
1.2 Facultatea FACULTATEA DE DREPT 
1.3 Departamentul DREPT 
1.4 Domeniul de studii DREPT 
1.5 Ciclul de studii Ciclul II STUDII DE MASTER 
1.6 Programul de studii / Calificarea DREPT EUROPEAN 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei ETICA ȘI METODOLOGIA CERCETĂRII 
2.2 Titularul activităților de curs Conf. dr. Dorin Nastas 
2.3 Titularul activităților de seminar - 

2.4 An de studiu II 2.5 Semestru 2 2.6 Tip de evaluare VP 2.7 Regimul 
disciplinei OB 

4. Precondiții (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum - 
4.2 De competențe - 

5. Condiții (dacă este cazul) 

5.1 De desfășurare a cursului - 

5.2 De desfășurare a 
seminarului/laboratorului - 



  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

6. Competențe specifice acumulate 
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- Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor și metodelor din domeniul juridic în scopul realizării unui 
demers de cercetare valid; 
- Utilizarea tehnicilor și instrumentelor logice specifice profesiilor din domeniul juridic pentru analiza 
situațiilor cu implicații etice și pentru generarea unui plan de cercetare; 
- Utilizarea eficientă a cunoștințelor dobândite în culegerea datelor și informațiilor referitoare la o 
problemă de drept concretă supusă cercetării sau analizei deontologice; 
- Interpretarea și utilizarea adecvată a  surselor de drept în analiza situațiilor juridice, precum și în 
încadrarea și soluționarea lor corectă din punct de vedere deontologic și juridic  
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- Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient și responsabil, cu respectarea regulilor 
deontologice specifice domeniului juridic; 
- Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (specifice domeniului juridic, dar și 
interdisciplinare); 
- Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare și a surselor de informare și de formare profesională 
asistată, atât în limba română, cât și într-o limbă străină de circulație internațională. 

 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competențelor specifice acumulate) 
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1.

 O
bi

ec
tiv

ul
 

ge
ne

ra
l Cunoașterea elementelor relevante de etică și metodologie a cercetării juridice, înțelegerea și 

folosirea lor în planificarea și realizarea activităților de cercetare precum și în redactarea lucrărilor cu 
caracter științific 

7.
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor fi capabili să: 

 Explice care sunt principalele perspectivele asupra cunoașterii și cum ele se completează 
pentru înțelegerea complexității fenomenelor juridice  

 Descrie principalele accepțiuni și forme ale metodologiei cercetării juridice și modul în care 
ele intervin în organizarea și realizarea efectivă a cercetării juridice 

 Distingă elementele de etica și moralitate valorică, rațională și comportamentală pentru a le 
putea folosi eficient în viața personală și în cercetarea juridică 

 Folosească practici utile în organizarea și realizarea cercetării juridică la nivelul studiilor de 
master 

 Înțeleagă care sunt formele și manifestările plagiatului în viața academică 
 Folosească manierele oneste de evitare și contracarare a plagiatului la nivelul studiilor de 

master 
 Însușească repere utile pentru construirea și asumarea unui cod etic personal și a unei 

metodologiei individuale de cercetare și lucru intelectual adaptate nevoilor studiilor de master 
 



  

 
 

 
 
 
 

8. Conținut 
 

8.1 Curs Metode de predare 
Observații 
(ore și referințe 
bibliografice) 

1. Cunoașterea și cercetarea fenomenelor 
juridice 

Prelegere asistată de 
calculator. Interacțiune cu sala 

2 ore; sursele 
bibliografice 1,3,6 

2. Metodologia cercetării juridice: 
raționalitate, empirism, practică 

Prelegere asistată de 
calculator. Interacțiune cu sala 

2 ore;  sursele 
bibliografice 1,3,6 

3. 
Buna organizare și practici utile în 
cercetarea juridică la nivelul studiilor de 
master 

Prelegere asistată de 
calculator. Interacțiune cu sala 

2 ore;  sursele 
bibliografice 1,3,6 

4. Etica și moralitatea valorică, rațională și 
comportamentală 

Prelegere asistată de 
calculator. Interacțiune cu sala 

2 ore;  sursele 
bibliografice 2,4,5 

5. Etica vieții universitare și integritatea 
academică 

Prelegere asistată de 
calculator. Interacțiune cu sala 

2 ore;  sursele 
bibliografice 2,4,5 

6. 

Diversitatea plagiatului academic și 
manierele oneste de evitare și 
contracarare la nivelul studiilor de 
master 

Prelegere asistată de 
calculator. Interacțiune cu sala 

2 ore;  sursele 
bibliografice 2,4,5 

7. 
Repere pentru construirea și asumarea 
codului etic personal și a metodologiei 
individuale de cercetare 

Prelegere asistată de 
calculator. Interacțiune cu sala 

2 ore;  sursele 
bibliografice 1,2,3,6 

 
Bibliografie curs 
 
Referințe principale: 
1. Burtea-Cioroianu C.-E. și Nicola E.-V. (2012). Metodologie juridica. Curs pentru studenți. București: 

Univers Juridic. 
2. Capcelea, V. (2016). Etica si comportamentul civilizat. București: Pro Universitaria. 
3. Deaconu, Ș. (2013). Metodologie juridica. Curs practic pentru studenți. Editia a 3-a. București: 

Hamangiu. 
4. Ghigheci, C. (2017). Etica profesiilor juridice. București: Hamangiu. 
5. Ștefan, E. E. (2018). Etică și integritate academică. București: Pro Universitaria. 
6. Volosevici, D. (2016). Metodologie juridica. Curs practic. București: Pro Universitaria. 

 
Referințe suplimentare: 
 Legislație și acte normative relevante pentru etică, deontologie și cercetare 

 
 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 
Observații 
(ore și referințe 
bibliografice) 

- - - - 

Bibliografie seminar - 



  

 
 

 

 
 

9. Coroborarea conținutului disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității, asociațiilor 
profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cursul corespunde nevoilor comunității academice de a se asigura o conduită etică și riguroasă în realizarea 
cercetării academice și a lucrărilor științifice de către studenții ciclului II de studii 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs Performanța la testul final Subiecte tip grilă 100 % 

10.5 Seminar/ Laborator - - - 
10.6 Standard minim de performanță 

Se consideră promovat studentul care obține la evaluarea pe parcurs cel puțin nota 5 (punctajul real la test 
trebuie să fie de minim 4,50 care, prin rotunjire, se transformă în 5). 

Data completării Titular de curs Titular de seminar 
01.10.2018 Conf. dr. Dorin Nastas - 
  

 
 

Data avizării in departament Director de departament 
 Prof. dr. Gabriela Pascariu 
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