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FIŞA DISCIPLINEI 
 

 
 

Denumirea disciplinei LEGAL AND JUDICIAL SYSTEM OF THE EUROPEAN UNION / 
SISTEMUL NORMATIV ŞI JURISDICTIA UNIUNII EUROPENE 

Codul 
disciplinei 

1 

Anul de studiu 
Şcoala doctorală 

Program de studii avansate 
Tipul de evaluare finală (E / V / C) V 

Categoria formativă a disciplinei  

DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă 
DF 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Ob Numărul de credite 8 

Total ore din planul de învăţământ 18 Total ore studiu individual 18 Total ore pe semestru 36 

Titularul disciplinei prof univ. dr. Simina TĂNĂSESCU 

 

  
 
 

Facultatea DREPT 

 
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 
planul de invatamant 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  
14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână) 

Şcoala doctorală DREPT  

Domeniul fundamental de 
ştiinţă, artă, cultură 

ŞTIINŢE JURIDICE 

Domeniul pentru studii 
universitare de licenţă 

DREPT 
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Direcţia de studii --------- 
 
 18 18    

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  
 
 
 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului-doctorand 
(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 0  8. Pregătire prezentări orale 1 

2. Studiu dupa manual, suport de curs 0  9. Pregatire examinare finală 0 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4  10. Consultaţii 0 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 4  11. Documentare pe teren 0 

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

0  12. Documentare pe INTERNET 4 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 5  13. Alte activităţi … 0 

7. Pregatire lucrări de control 0  14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 18 
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Competenţe 
specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere 

 Cunoaşterea şi înţelegerea corelaţiei dintre dreptul naţional şi cel european  

 Cunoaşterea şi înţelegerea regulilor de interpretare şi aplicare a normelor europene  

2.Explicare şi interpretare 

 Înterpretarea noţiunii de prioritate de aplicare şi supremaţie a dreptului european 

 Explicarea poziţiei şi rolului statelor membre în cadrul Uniunii Europene  

 Interpretarea textelor care reglementează competenţele decizionale în cadrul Uniunii Europene  

3. Instrumental – aplicative 

 analiza şi calificarea normelor din dreptul european 

 corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică 

4. Atitudinale 

 înţelegerea importanţei practice a corelaţiei dintre dreptul naţional şi cel european  

 implementarea ideii de suveranitate a statelor membre în raporturile cu Uniunea Europeană  

 promovarea regulilor de deontologie profesională  

 manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea operativă şi 
aplicarea corespunzătoare a noilor reglementări sau a modificărilor şi a jurisprudenţei 

 
 
 

Tabla de materii 

 

1. Caracterul compozit şi autonom al sistemului normativ al Uniunii Europene. Autonomia ordinii 
juridice a UE. Pluralismul, dualismul şi monismul juridic 

2. Analiza actelor juridice (I)  

 Izvoare originare 

 Izvoare derivate  

 Tipologia introdusă prin tratatul de la Lisabona 

3. Analiza actelor juridice (II). Repartizarea competenţelor în Uniunea Europeană 

 Repartizarea competenţelor decizionale între statele membre şi UE 

 Repartizarea competenţelor decizionale între instituţiile UE  

4. Configurarea jurisprudenţială a principiilor generale ale dreptului UE. Constitutionalizare 

 Protecţia drepturilor omului în UE 

 Principiul răspunderii statelor  

5. Prioritatea de aplicare a dreptului UE  

 Consecinţe asupra sistemelor juridice ale statelor membre   

 Consecinţe asupra Constituţiilor statelor membre  

6. Controlul judiciar al respectării ordinii juridice a Uniunii Europene 

 Competenţele Curţii de Justiţiei a UE 

 Principiul loialităţii şi aplicarea uniformă a dreptului UE 
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Bibliografia OBLIGATORIE 

1. Denys Simon, Le système juridique communautaire , PUF, Paris, 2001 
Manolache Octavian,  Drept comunitar, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006 
Mathijsen P.S.R.F., A Guide to European Union Law, Sweet&Maxwell, London, 2007 
Marie-Claire Ponthoreau, Droit(s) Constitutionnel(s) Comparè(s), Economica, Paris, 2010 
H.-J.Blanke, S.Mangiameli (ed.), The European Union after Lisbon, Constitutional Basis, Economic 
Order and External Action, Springer, 2011 
***, The Court of Justice and the Construction of Europe, Analyses and Perpectives on Sixty Years of 
Case Law, Springer, 2013 
Craig Paul, Grainne de Burca, EU Law:Texts, Cases and Materials, Oxford University Press, 2015 

1.  
2. Revista Romana de Drept European 

 

 
FACULTATIVA 

1. Pernice Ingolf, Fondements du droit constitutionnel européen, Ed. A. Pedone, Paris, 2004 
2. Boudant Joël, La Cour de Justice des Communautés Européennes , Dalloz, Paris, 2005 

Issac Guy, Blanquet Marc, Droit général de l’Union européenne, Sirey, Paris, 2006 
3. Kaddous Christine, Auer Andreas, Les principes fondamentaux de la Constitution 

européenne, L.G.D.J., Paris, 2006 
Neil Walker, Jo Shaw, Stephen Tiernay,  Europe’s Constitutional Mosaic , Oxford and 
Portland Oregon, 2011 

4.  

 

Lista materialelor 
didactice 
necesare 

1. Legislaţie; 
2. Jurisprudenţă; 
3. Bibliografie juridică 
4. Acces internet 

 
 

Pentru evaluarea finală sunt avute în vedere  
 

 
Ponderea în evaluare, exprimată in  % 

{Total=100%} 
 
- prezenţă şi participare activă în cadrul cursurilor 50% 

 
- participare activă la sesiunile specifice de utilizare a TIC  50% 

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală.  de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă şi/sau probleme 

etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect, etc.. 
Verificare finală pe bază de referate scrise constând în: 

 
Prezentarea relevanţei dreptului UE pentru teza de doctorat aleasă 

 

Cerinţe minime pentru calificativul “admis” 
(sau cum se acordă calificativul “admis”) 

 Dovedirea însuşirii minimale a noţiunilor de deontologie a cercetării ştiinţifice 
 Dovedirea însuşirii minimale a noţiunilor de metodologie a cercetării ştiinţifice 
 Dovedirea însuşirii minimale a abilităţilor de utilizare a TIC relevante pentru cercetarea ştiinţifică din domeniul stiinţelor 

juridice 
 Cunoaşterea bibliografiei obligatorii 
 Prezenţă activă la minim 75% din cursuri 
 

 
 
 
 
 

Data completării: 25 septembrie 2017       prof.univ.dr. Simina TANASESCU 
 


