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AFACERILOR EUROPENE ŞI INTERNAŢIONALE  

Anul universitar 2020/2021 

 

Concursul de admitere la Masterul Dreptul şi guvernanța afacerilor europene și internaționale 
va consta în concurs de dosare și interviu online .Admiterea se va face, în limita cifrei de școlarizare, 

în ordinea punctajelor alcătuite prin însumarea următoarelor note: 

 

i. nota de la examenul de licență, înmulțită cu doi coeficienți. Primul coeficient este de 

1,5 dacă examenul de licență a implicat o probă scrisă fată în față, și 1 în celelalte cazuri. 

Al doilea coeficient este de 1,5 dacă facultatea sau universitatea care a emis diploma de 

licență s-a clasat pe locurile 1-1000 în cel puțin un clasament mondial consacrat în anul 

calendaristic anterior celui în care s-a emis diploma, respectiv de 1 în celelalte cazuri. 

În cazul studenților străini care nu au susținut examenul de licență, în locul acestei note 

se va lua în considerare media generală a disciplinelor de master 1, echivalată în 

sistemul românesc de notare de la 1 la 10. 

 

ii. o notă de la 1 la 10 pentru un interviu online privind aptitudinile cunoștințele și 

interesul candidatului pentru domeniul masterului, actualitatea juridică europeană, 

dreptul instituțional european și ordinea juridică europeană, interviu care să ateste și 

nivelul de limba franceză al candidatului. 

 

- Teme de recapitulat pentu Actualitatea juridică europeană: 

 

1. Libera circulație a persoanelor, 2. Libera circulație a mărfurilor, 3. Actualitatea dreptului 

european al concurenței, 4. Uniunea europeană pe scena internațională (relații 

internaționale si politice economice). 

 

- Teme de recapitulat pentru Dreptul instituțional european și ordinea juridică 

europeană: 

 

I. Dreptul instituțional al Uniunii europene: 

1. Uniunea europeană : principiile fundamentale ale sistemului instituțional, 2. Participarea la 

Uniunea europeană şi extinderea Uniunii europene, 3. Cetățenia europeană, 4. Competențele 

convenționale ale Uniunii europene, 5. Parlamentul european : reprezentarea, 6. Consiliul 

Uniunii europene : procedura de decizie, 7. Procedura legislativă, 8. Puterea de execuție a 

comisiei: puterea de decizie delegată. 

 

II. Ordinea juridică europeană : 

1. Curtea de Justiţie a Uniunii europene, 2. Sursele dreptului Uniunii europene I : 

Constituţionalitatea tratatelor, 3. Sursele dreptului Uniunii europene II : regulamente, decizii, 



directive, 4. Sursele dreptului Uniunii europene III : principiile generale ale dreptului, 5. Locul 

dreptului Uniunii europene în dreptul intern ; efectul direct ; întâietatea 6. Interpretarea 

dreptului Uniunii europene. 

 

 

 

Referințele bibliografice 

 

• Referințele bibliografice pot fi consultate la alegere, astfel încât să acopere 

tematica indicată.  
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Titre : L’Union Européenne  
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De asemenea, vă sfătuim să consultaţi, zi de zi, unul din ziarele următoare : 

www.lemonde.fr 

www.lefigaro.fr 

www.lesechos.fr 

 

http://www.lemonde.fr/
http://www.lefigaro.fr/
http://www.lesechos.fr/

