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Programul de master: INSTITUŢII DE DREPT EUROPEAN (INSTITUTIONS DE DROIT 

EUROPÉEN) 
Anul de studiu: I 

Codul 
disciplinei 
M 101 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Drept social 
european 

Obiective, 
în limba 
română 

Prezentarea principiilor dreptului social 
european, cunoaşterea etapelor de evoluţie şi 
a stadiului actual în consonanţă cu apariţia şi 

dezvoltarea Uniunii Europene. 
Denumirea 

materiei, în 
limba franceză 

Droit social 
européen 

 

Obiective, 

în limba 
franceză 

Présentation des principes du droit social 

eurpéen ; Connaissance des étapes d'évolution 
et de l'état actuel en accord avec l'apparition et 
le développement de l'Union Européenne 

Codul 
disciplinei 
M 102 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Reforma 
instituţională a 
Uniunii Europene 
şi politici 
comunitare 

Obiective, 
în limba 
română 

Studiul şi aprofundarea normelor de drept, a 
caracteristicilor şi a mecanismelor specifice 
politicilor comunitare, precum şi a celor 
specifice instituţiilor comunitare – existenţa, 
organizarea funcţionarea şi dezvoltarea 

acestora; 
Înţelegerea statutului de stat asociat, 
candidat la aderare pe care îl are ţara noastră 
la Uniunea Europeană. 

Denumirea 
materiei, în 
limba franceză 

La réforme 
institionnelle de 
l'Union 
Européenne et 

les politiques 
communautaires 

Obiective, 
în limba 
franceză 

Étude et approfondissement des règles de 
droit, des traits et des rouages particuliers des 
politiques communautaires ainsi que de ceux 
qui concernent les institutions 

communautaires - l'existence, l'organisation, 
le fonctionnement et leur développement – 
Compréhension du statut d'Etat associé, de 
candidat à l'adhésion que notre pays détient 
dans l'Union Européenne 

Codul 
disciplinei 
M 103 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Filosofia 
integrării 
europene 

Obiective, 
în limba 
română 

Cunoaşterea problemelor filosofice generate 
de procesul integrării şi unificării europene. 

Denumirea 
materiei, în 

limba franceză 

Philosophie de 

l' intégration 
européenne 

 

Obiective, 
în limba 

franceză 

Connaissance des problèmes philosophiques 
engendrés par le procés de l'intégration et de 

l'unification européenne. 

Codul 
disciplinei 

M 104 

Denumirea 
materiei, în 

limba română 

Drept 
administrativ 

european 

Obiective, 
în limba 

română 

Cunoaşterea izvoarelor dreptului 
administrativ în ţări ale Uniunii Europene, a 

organizării şi funcţionării administraţiei 
publice centrale şi locale în ţări ale Uniunii 
Europene şi a conceptului de funcţie publică 
şi funcţionar public în ţări ale Uniunii 
Europene; 
Însuşirea cunoştinţelor privind controlul 

nejurisdicţional şi controlul jurisdicţional 
asupra administraţiei publice în ţări ale 
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Uniunii Europene 

Denumirea 
materiei, în 
limba franceză 

Droit administrat if 

européen 

 

Obiective, 
în limba 
franceză 

Connaissance des sources du droit 
administratif dans des pays de l'Union 
Européenne, de l'organisation et du 
fonctionnement de l'administratif publique 
centrale et locale dans les pays de l'Union 
Européenne ainsi que du concept de fonction 

et de functionnaire public ; 
Assimilation des connaissances concernant le 
contrôle nonjuridictionnel et juridictionnel sur 
l'administration publique dans des pays de 
l'Union Européenne. 

Codul 
disciplinei 
M 105 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Jurisdicţia 
internaţională 

Obiective, 
în limba 
română 

Cunoaşterea noţiunii de criminalitate 
organizată transfrontalieră; 
Înţelegerea mecanismelor de funcţionare a 

instituţiilor judiciare comunitare; 
Cunoaşterea principiilor care guvernează 
activitatea instituţiilor judiciare comunitare; 
Înţelegerea specificului politicilor 
comunitare în materia combaterii 
criminalităţii transfrontaliere. 

Denumirea 

materiei, în 
limba franceză 

Jurisdiction 
internationale 

 

Obiective, 

în limba 
franceză 

Connaissance du phénomène de criminalité 

organisée transfrontalière ; 
Compréhension des rouages de 
fonctionnement des institutions judiciaires 
communautaires ; 
Connaissance des principes qui régissent 
l'activité des institutions judiciaires 
communautaires ;  

Compréhension du trait particulier des 
politiques communautaires concernant la lutte 
contre la criminalité transfrontalière. 

Codul 
disciplinei 
M 106 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Drept comercial 
comunitar 

Obiective, 
în limba 
română 

Cunoaşterea constituirii şi evoluţiei 
sistemului instituţional comunitar european; 
Înţelegerea mecanismelor de funcţionare a 
instituţiilor şi organelor comunitare; 

Cunoaşterea principiilor care guvernează 
activitatea economica comunitara; 
Înţelegerea specificului politicilor economice 
comunitare. 

Denumirea 
materiei, în 
limba franceză 

Droit commercial 
communautaire 

Obiective, 
în limba 
franceză 

Connaissance de la constitution et de 
l'évolution du système institutionnel 
communautaire européen ; 
Compréhension des rouages de 

fonctionnement des institutions et des 
organismes communautaires ; 
Connaissance des principes qui régissent 
l'activité économique communautaire ; 
Compréhension des traits particuliers des 
politique communautaires. 

Codul 
disciplinei 

M 107 

Denumirea 
materiei, în 

limba română 

Drept comunitar. 
Ordinea juridică a 

Comunităţilor 

Obiective, 
în limba 

română 

Studiul şi aprofundarea normelor de drept, a 
caracteristicilor şi a mecanismelor specifice 

politicilor comunitare, precum şi a celor 



 

europene specifice instituţiilor comunitare – existenţa, 
organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea 
acestora. 

Denumirea 
materiei, în 
limba franceză 

Droit 
communautaire. 
L'ordre juridique 
des 

Communautés 
Européennes 

Obiective, 
în limba 
franceză 

Étude et approfondissement des règles de 
droit, des traits caractéristiques des politiques 
et des institutions communautaires, 
l'existence, l'organisation, le fonctionnement 

et leur développement. 

Codul 
disciplinei 
M 108 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Organizaţii şi 
relaţii 
internaţionale 

Obiective, 
în limba 
română 

Cunoaşterea, înţelegerea şi însuşirea 
problematicii privind organizaţiile şi relaţiile 
internaţionale; 

Aprofundarea problematicii cu privire la 
relaţii internaţionale. 

Denumirea 
materiei, în 
limba franceză 

Organisations et 
relat ions 
internationales 

 

Obiective, 
în limba 
franceză 

Connaissance, compréhension et assimilation 
des questions concernant les organisations et 
les relations internationales ; 
Approfondissement des problèmes concernant 
les relations internationales. 



 

 

Programul de master: INSTITUŢII DE DREPT EUROPEAN (INSTITUTIONS DE DROIT 

EUROPÉEN) 

Anul de studiu: II 

Codul 
disciplinei 

M 109 

Denumirea 
materiei, în 

limba română 

Comunicare şi 
management în 

instituţii europene  

Obiective, 
în limba 

română 

Însuşirea principalelor cunoştinţe, metode şi 
tehnici specifice din domeniul comunicării şi 

al managementului în cadrul european. 
Denumirea 

materiei, în 
limba franceză 

Communication 

et management 
dans les 
institutions 
européennes 

Obiective, 

în limba 
franceză 

Assimilation des connaissances principales, 

des méthodes et des techniques particulières 
dans le domaine de la communication et du 
management européens. 

Codul 
disciplinei 
M 110 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Protecţia 
drepturilor 
omului în Europa 

Obiective, 
în limba 
română 

Studiul şi aprofundarea sistemelor 
internaţionale existente în domeniul 
protecţiei juridice a drepturilor omului; 
Înţelegerea regimului juridic al drepturilor omului. 

Denumirea 
materiei, în 

limba franceză 

Protection des 
droits de l'homme 
enEurope 

 

Obiective, 
în limba 

franceză 

Étude et approfondissement des systèmes 
internationaux dans le domaine de la 

protection juridique des droits de l'homme ; 

Compréhension du régime juridique des droits 
de l'homme. 

Codul 
disciplinei 
M 111 

Denumirea 
materiei, în 
limba română 

Jurisdicţie şi 
jurisprudenţă 
comunitară 

Obiective, 
în limba 
română 

Cunoaşterea constituirii şi evoluţiei 
Comunităţilor şi Uniunii Europene din punct 
de vedere normativ; 
Înţelegerea izvoarelor dreptului comunitar; 
Cunoaşterea procedurilor specifice 

contenciosului comunitar; 
Înţelegerea rolului jurisprudenţei comunitare în 
interpretarea şi dezvoltarea ordinii juridice a UE. 

Denumirea 
materiei, în 
limba franceză 

Juridiction et 
jurisprudence 
communautaires 

 

Obiective, 
în limba 
franceză 

Connaissance de la constitution et de 
l'évolution des Communautés et de l'Union 
Européenne du point de vue normatif ; 
Compréhension des sources du droit 

communautaire ; 
Connaissance des procédures spécifiques du 
contentieux communautaire ; 
Compréhension du rôle de la jurisprudence 
communautaire dans l'interprétation et le 
développement de l'ordre juridique en UE. 

Codul 
disciplinei 

M 112 

Denumirea 
materiei, în 

limba română 

Drept 
concurenţial 

comunitar 

Obiective, 
în limba 

română 

Cunoaşterea evoluţiei dreptului naţional al 
concurenţei, a izvoarelor dreptului comunitar 

al concurenţei, a procedurilor în faţa 
Comisiei şi a Curţii de Justiţie; 
Înţelegerea rolului jurisprudenţei comunitare 
în materia concurenţei. 

Denumirea 
materiei, în 
limba franceză 

Droit 
concurrenntiel 
communautaire 

 

Obiective, 
în limba 
franceză 

Connaissance de l'évolution du droit national 
de la concurrence, des sources du droit 
communautaire de la concurrence et des 
procédures devant la Commission et la Cour 

de Justice ; 
Compréhension du rôle de la jurisprudence 
communautaire dans la matière de la 
concurrence. 

 


