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FIŞA DISCIPLINEI 
 

INTRODUCERE IN DREPTUL UNIUNII EUROPENE 
2017-2018 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Științe Economice și Drept 
1.3 Departamentul Drept şi Administraţie Publică 
1.4 Domeniul de studii Drept  
1.5 Ciclul de studii LIcenta 
1.6 Programul de studiu / calificarea Drept/Specialist în domeniul juridic 
1.7 Forma de învăţământ IFR 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Introducere in dreptul material al Uniunii Europene 
2.2 Titularul disciplină (coordonator disciplină) conf. univ. dr. Valcu Elise Nicoleta 
2.3 Titularul activităţilor de seminar / 

laborator/proiect conf. univ. dr. Valcu Elise Nicoleta 
2.4 Anul de studii IV 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei S/O 
  

3. Timpul total estimat 
3.1 Total ore din planul de înv.  48 3.2 din care S.I. 24 3.3 SF/ST/L/ P 24 
3.4 Total ore din planul de înv.  48 3.5 din care S.I. 24 3.6 S / L / P 24 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 49 
din care:  
Echivalent ore curs forma IF 24 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 21 
Tutorat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi (exemplu: comunicarea bidirecţională cu titularul de disciplină) 2 
3.7 Total ore studiu individual 101 
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Număr de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Parcurgerea disciplinelor de Drept constituțional, Drept internațional public, Dreptul 
Uniunii Europene. Partea generală 

4.2 De competenţe Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 De desfăşurare a cursului ► Materialul de studiu este realizat în tehnologie ID/IFR 

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

- Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar 
- Participarea studenţilor la seminarii/laboratoare proiecte 
- Susţinerea testelor de verificare 
- Respectarea termenelor de predare a temelor de casă 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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• C.4. Interpretarea, corelarea și compararea instituțiilor  juridice din dreptul național, dreptuyl european 

și dreptul altor state 
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• Nu este cazul 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Obiectivul general al disciplinei constă în asimilarea de către studenţi a notiunilor specifice 
dreptului unional, respectiv cetatenia unionala, libertatea de circulatie în spaţiul unional, 
statutul juridic al imigrantilor, politica socială, cooperarea judiciară în materie civilă, 
cooperarea judiciară în materie penală,  prin stucturile institutionale din acest domeniu.  
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7.2 Obiectivele specifice 

A. Obiective cognitive 
Identificarea si inţelegerea  instrumentelor juridice  unionale  
Deprinderea in analiza comparativa a legislatiei unionale  cu normele interne de 
transpunere  
Asumarea corectă  a conceptelor deduse analizei si inserate in legislatia unionala  
B. Obiective procedurale 
Identificarea principalelor politici unionale prezentate studentului. 
Identificarea legislatiei adecvate politicile prezentate. 
Corelarea  instrumetelor juridice unionale cu legislatia nationala de implementare. 
Utilizarea unor metode specifice de elaborare a studiilor de caz specifice domeniului. 
C. Obiective atitudinale 
Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea operativă 
şi aplicarea corespunzătoare a noilor legi sau a modificărilor legislative şi a jurisprudenţei 
Cooperarea în echipe de lucru pentru solutionarea studiilor de caz. 

 
 

8. Conţinuturi 

8.1. Studiu individual (unităţi de învăţare) Nr. 
ore Metode de lucru 

Observaţii 
Resurse 
folosite 

U1 

Cetăţenia unională şi drepturile aferente 
   1.1.Noţiunea de cetăţenie unională  
   1.2.Cetăţenia unională şi cetăţenia naţională 
   1.3. Statutul cetăţeanului unional 

2  

• Utilizare 
facilităţi 
platformă e-
learning 
(chat, 
forum) 

• E-mail 
• Consultaţii 

Suport curs 

U2 

Libertatea de circulatie in spatiul unional recunoscuta 
resortisantilor statelor membre    

1.1. Definirea conceptelor specifice institutiei conform Directivei 
2004/38/CE 

1.2. Dreptul de intrare si de sedere pentru o perioada mai mica de 
3 luni   

1.3. Dreptul de sedere  pentru o perioada mai mare de 3 luni 
1.4. Dreptul de sedere permanenta  
Restrangerea de drepturi 

2 

U3 

Libertatea de circulatie in spatiul unional recunoscuta 
resortisantilor statelor membre    

  1.1.Implementarea in ordinea juridica interna a Directivei 
2004/38/CE 

2 

U4 

Statutul juridic al resortisantilor statelor extraunionale aflati 
pe teritoriul Uniunii Europene  

1.1.Aspecte introductive privind  conceptul de imigrant 
1.2 Directiva  2011/98/UE privind procedura unica  de solicitare 
a unui permis unic pentru resortisantii tarilor terte in vederea 
sederii si ocuparii unui loc de munca pe teritoriul unui stat 
membru UE  

2 

U5 

Statutul juridic al resortisantilor statelor extraunionale aflati 
pe teritoriul Uniunii Europene  

1.1. Directiva  2003/104/ce privind statutul resortisantilor tarilor 
terte care sunt rezidenti pe termen lung 

1.2. Directiva 2003/86/CE privind reintregirea familiei 
resortisantilor statelor terte aflati in spatiul unional 

2 

U6 

Statutul juridic al resortisantilor statelor extraunionale aflati 
pe teritoriul Uniunii Europene  

1.1. Directiva 2008/115/CE privind problematica returnarii 
resortisantilor statelor terte in situatii de sedere ilegala . 

1.2. Directiva 2009/50/CE privind conditiile de intrare si sedere in 
vederea ocuparii unui loc de munca inalt calificat 

1.3. Directiva 2009/52/CE privind sanctiunile si masurile aplicate 
angajatorilor de resortisanti din tari terte aflati in conditii de 
sedere ilegala 

2 

U7 

Cooperarea judiciară internatională şi unională în penală 
1.1. Drepturile cetatenilor unionali in cadrul procedurilor rezultate 

din cooperarea judiciar unionala in materie penala Dispozitii 
introductive  

1.2. Directiva 2013/48/UE privind dreptul de a avea acces la un 
avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind 
mandatul european de arestare 

1.3. Directiva 2016/343/UE privind prezumția de nevinovăție și  

2 
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dreptul de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale 
  

U8 

Cooperarea judiciară internatională şi unională în materie 
penală 
1.1. Directiva 2016/800/UE privind garanțiile procedurale pentru 

copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul 
procedurilor penale2 

1.2.  Directiva 2010/64/UE privind dreptul la interpretare şi 
traducere în cadrul procedurilor penale. 

     

2 

  

U9 

Cooperarea judiciară internatională şi unională în materie  
penală 
   1.1 Directiva 2012/13/UE privind dreptul la informare în cadrul 
procedurilor penale 
 1.2. Directiva 2012/29/UE  privind drepturile, sprijinirea si 
protectia victimelor criminalitatii 

2 

U10 

Cooperarea judiciară internatională şi unională în materie  
penală 
1.1. Decizia cadru 2002/584/UE si Decizia cadru 2009/299/UE 
privind mandatul european de arestare si procedurile de predare 
intre statele membre. Prezentarea normei de implementare 

 

2 

U11 

Cooperarea judiciară internatională şi unională în materie  
penală 
1.1. Directiva 2011/99/UE privind ordinal european de protectie . 
Prezentarea normei de implementare  

    1.2. Decizia cadru 2008/978/JAI privind mandatul european de 
obtinere a probelor Prezentarea normei de implementare 

2 

U12 

Cooperarea judiciară internatională şi unională în materie  
penală 
1.1. Directiva   2015/849/UE  privind prevenirea, combaterea  si 
sanctionarea faptelor de spalare de bani . Prezentarea normei de 
implementare 

1.2.Norme unionale privind Confiscarea extinsa. Prezentarea 
normei de implementare 

2 

 
Bibliografie 

1. Alexandru Boroi, Ion Rusu, Minodora Ioana Rusu ,Tratat  de cooperare judiciara  in materie penala, Editura 
C.H.Beck , 2016 

2. Daniel Gradinaru, Investigarea infractiunilor contra intereselor financiare ale Uniunii Europene, Editura 
C.H.Beck, 2016 

3. Monica Gheorghe, Provocari actuale, Editura Universul Juridic, 2016 
4. Valcu Elise, Introducere în dreptul material al Uniunii Europene. Fundamente teoretice, teste grilă, aplicații și 

studii de caz. Manual universitar pentru învățământul cu frecvență redusă, Editura Universitatii din Pitesti, 2016 
5. Directiva 2004/38/CE privind libertatea de circulatie in spatiul unional recunoscuta resortisantilor statelor 

membre   
6. Directiva  2011/98/UE privind procedura unica  de solicitare a unui permis unic pentru resortisantii tarilor terte 

in vederea sederii si ocuparii unui loc de munca pe teritoriul unui stat membru UE 
7.  Directiva  2003/104/ce privind statutul resortisantilor tarilor terte care sunt rezidenti pe termen lung 
8.  Directiva 2003/86/CE privind reintregirea familiei resortisantilor statelor terte aflati in spatiul unional 
9. Directiva 2008/115/CE privind problematica returnarii resortisantilor statelor terte  aflati in conditii de sedere 

ilegala 
10.  Directiva 2009/50/CE privind conditiile de intrare si sederea resortisantilor tarilor terte in vederea ocuparii unui 

loc de munca inalt calificat 
11. Directiva 2009/52/CE privind sanctiunile si masurile aplicate angajatorilor de resortisanti din tari terte aflati in 

conditii de sedere ilegala 
12. Decizia cadru 2002/584/UE si Decizia cadru 2009/299/UE privind mandatul european de arestare si 

procedurile de predare intre statele membre 
13. Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la 

interpretare şi traducere în cadrul procedurilor penale. 
14.  Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în 

cadrul procedurilor penale 
15.  Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a 

avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare, 
precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu 
persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate 

16.  Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea 
anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor 
penale 

17.  Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanțiile 
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procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale 
18. Directiva 2010/64/UE privind dreptul la interpretare şi traducere în cadrul procedurilor penale. 
19. Directiva 2011/99/UE privind ordinal european de protectie 
20.  Directiva   2015/849/UE  privind prevenirea, combaterea  si sanctionarea faptelor de spalare de bani . 

 

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Proiect Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse 
folosite 

1 
Cetăţenia unională şi drepturile aferente. Concept , analiza 
comparativa cu cetatenia nationala . Drepturile aferente calitatii de 
cetatean unional. 

2 

- dialogul 
- dezbatere 
lucru în echipa 

- conversaţia 
euristică 

 

Studiu de 
caz, teste de 

verificare 

2 
Libertatea de circulatie in spatiul unional recunoscuta 
resortisantilor statelor membre .   Dezbateri interactive privind 
analiza directivelor unionale aferente politicii 

2 

3 
Libertatea de circulatie in spatiul unional recunoscuta 
resortisantilor statelor membre   .   Dezbateri interactive privind 
analiza normei de implementare in materia politicii predate. 

2 

4 
Statutul juridic al resortisantilor statelor extraunionale aflati pe 
teritoriul Uniunii Europene . Dezbateri interactive privind analiza 
directivelor unionale aferente politicii 

2 

5 

Statutul juridic al resortisantilor statelor extraunionale aflati pe 
teritoriul Uniunii Europene  
Dezbateri interactive privind analiza directivelor unionale aferente 
politicii 

2 

6 

Statutul juridic al resortisantilor statelor extraunionale aflati pe 
teritoriul Uniunii Europene  
Dezbateri interactive privind analiza directivelor unionale aferente 
politicii 

2 

7 
Cooperarea judiciară internatională şi unională în materie civilă şi 
penală. Dezbateri interactive privind analiza directivelor unionale 
aferente politicii 

2 

8 
Cooperarea judiciară internatională şi unională în materie civilă şi 
penală. Dezbateri interactive privind analiza directivelor unionale 
aferente politicii 

2 

9 
Cooperarea judiciară internatională şi unională în materie civilă şi 
penală. Dezbateri interactive privind analiza directivelor unionale 
aferente politicii 

2 

10 
Cooperarea judiciară internatională şi unională în materie civilă şi 
penală. Dezbateri interactive privind analiza directivelor unionale 
aferente politicii 

2 

11 
Cooperarea judiciară internatională şi unională în materie civilă şi 
penală. Dezbateri interactive privind analiza directivelor unionale 
aferente politicii 

2 

12 
Cooperarea judiciară internatională şi unională în materie civilă şi 
penală. Dezbateri interactive privind analiza directivelor unionale 
aferente politicii 

2 

Bibliografie 
1. Alexandru Boroi, Ion Rusu, Minodora Ioana Rusu ,Tratat  de cooperare judiciara  in materie penala, Editura 

C.H.Beck , 2016 
2. Daniel Gradinaru, Investigarea infractiunilor contra intereselor financiare ale Uniunii Europene, Editura 

C.H.Beck, 2016 
3. Monica Gheorghe, Provocari actuale, Editura Universul Juridic, 2016 
4. Directiva 2004/38/CE privind libertatea de circulatie in spatiul unional recunoscuta resortisantilor statelor 

membre   
5. Directiva  2011/98/UE privind procedura unica  de solicitare a unui permis unic pentru resortisantii tarilor terte 

in vederea sederii si ocuparii unui loc de munca pe teritoriul unui stat membru UE 
6.  Directiva  2003/104/ce privind statutul resortisantilor tarilor terte care sunt rezidenti pe termen lung 
7.  Directiva 2003/86/CE privind reintregirea familiei resortisantilor statelor terte aflati in spatiul unional 
8. Directiva 2008/115/CE privind problematica returnarii resortisantilor statelor terte  aflati in conditii de sedere 

ilegala 
9.  Directiva 2009/50/CE privind conditiile de intrare si sederea resortisantilor tarilor terte in vederea ocuparii unui 

loc de munca inalt calificat 
10. Directiva 2009/52/CE privind sanctiunile si masurile aplicate angajatorilor de resortisanti din tari terte aflati in 

conditii de sedere ilegala 
11. Decizia cadru 2002/584/UE si Decizia cadru 2009/299/UE privind mandatul european de arestare si 

procedurile de predare intre statele membre 
12. Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la 

interpretare şi traducere în cadrul procedurilor penale 
13.  Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în 
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cadrul procedurilor penale 
14.  Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a 

avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare, 
precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu 
persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate 

15.  Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea 
anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor 
penale 

16.  Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanțiile 
procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale 

17. Directiva 2010/64/UE privind dreptul la interpretare şi traducere în cadrul procedurilor penale. 
18. Directiva 2011/99/UE privind ordinal european de protectie 
19.  Directiva   2015/849/UE  privind prevenirea, combaterea  si sanctionarea faptelor de spalare de bani . 
 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
Competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface  rigorile cerintelor in 
vederea admiterii la masteratele de specialitate dar si rigorile pietei muncii in domeniu. 
Notă: Universitatea din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de 
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi. 
 
 

10.  Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere  

din nota finală 

10.4 SI (curs) 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate. 
 

-    Evaluare finală – întrebări 
teoretice 

 
 

50% 

10.5 Seminar / 
Laborator /  
Proiect 

-participarea activă la seminar, 
 - implicarea activa in rezolvarea 
studiilor de caz;  
- gradul de încadrare în cerinţele 
impuse în ceea ce priveşte insusirea 
institutiilor juridice predate la orele de 
curs. 

 
 - studiu de caz 

 
- Verificarea  periodica  a 
cunoştinţelor asimilate prin 
aplicarea  lucrarii scrise 1 
 
-Verificarea  periodica  a 
cunoştinţelor asimilate prin 
aplicarea  lucrarii scrise 2 
 

 
 
20% 
 
 
 
15% 
 
15% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Comunicarea unor informaţii utilizând corect limbajul ştiinţific referitor legislatiei  unionale. 
2. Cunoaşterea conceptelor de bază proprii disciplinei “ Introducere in dreptul material al 
Uniunii Europene. 
3. Capacitatea de a aplica informatiile acumulate. 
4. Nota 5 la evaluarea finală 

 
 
 
Data completării   Titular de curs,    Titular de seminar / laborator, 
19 septembrie 2017  Conf.univ.dr. Valcu Elise                    Conf.univ.dr. Valcu Elise  
 
Data aprobării în  
Consiliul departamentului,  Director de departament,                    Director de departament, 
29  septembrie 2017   (prestator)    (beneficiar), 
                   Lect.univ.dr. Daniela Iancu                       Lect.univ.dr. Daniela Iancu 
 
 
 Director Centrul IFR 
                                                                Lect.univ.dr. Brutu Madalina  

 


