
 
Programul de studiu: Drept IFR                                                                                                                                Anexa B14 
Disciplina: Introducere în dreptul material al Uniunii Europene 
Anul de studii: IV 
Semestrul : I CALENDARUL DISCIPLINEI 
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1  Seminar organizatoric: 
prezentarea obiectivelor 
disciplinei, a competențelor vizate, 
distribuirea temelor de casă 
Cetăţenia unională şi drepturile 
aferente. Concept , analiza 
comparativa cu cetatenia nationala 
. Drepturile aferente calitatii de 
cetatean unional. 
Libertatea de circulatie in spatiul 
unional recunoscuta resortisantilor 
statelor membre .   Dezbateri 
interactive privind analiza 
directivelor unionale aferente 
politicii predate 

07.10.2017 
(4 ore) 

        

2 Libertatea de circulatie in spatiul 
unional recunoscuta resortisantilor 
statelor membre .   Dezbateri 
interactive privind analiza 
directivelor unionale aferente 
politicii predate 
Statutul juridic al resortisantilor 
statelor extraunionale aflati pe 
teritoriul Uniunii Europene  
Dezbateri interactive privind 
analiza directivelor unionale 
aferente politicii 

14.10.2017 
 (4 ore) 

      14.10.
2017 

Evaluare temă de casă 

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

21.10.2017 
(4 ore) 

      21.10.
2017 

Evaluare temă de casă 



     
 
 
 E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcur 
s 
 
                                      Titular disciplina, Asistent, 

Conf.univ.dr.Elise Vilcu                                            Conf.univ.dr.Elise Vilcu     

 
4      

          

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

04.11.2017 
(4 ore) 

      04.11.
2017 

Evaluare temă de casă 
Lucrare de control 

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

06.11.2017 
(4 ore) 

      06.11.
2017 

 

Evaluare temă de casă 

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

18.11.2017 
(4 ore) 

      18.11.
2017 

 

Evaluare temă de casă 
Lucrare de control 
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