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Aprobată la Consiliul facultății ”Economie Generală şi Drept”, proces-verbal nr. __ din______2016,  
 

Decan  Alic BÎRCĂ, conf.univ., dr. __________ 
 Validată la şedinţa catedrei  „Drept privat” ____________, proces-verbal nr. __ din _____, 

                                                                       
                                                                 Șef catedră Rotaru-Maslo L. conf.univ.  ____________ 

                

Denumirea cursului DEMERJI Ilie, doctor, conferenţiar universitar 
 

Titularul cursului Dreptul european  al afacerilor  
 
Ciclul (L-licenţa, 

M-masterat) L Codul 
cursului S.08.A.050.23 Anul  Semestrul  

Nr. credite 3 Limba de 
instruire  Forma de evaluare finală 

(E – examen,  V- verificare) E 

Ore de contact direct 40 Ore studiu 
individual 50 Total ore pe 

semestru 90 
 

Facultatea 
 

EGD 
 

Specialitatea DREPT 

Catedra Drept privat 
           
                                                                                                                                                                                                                           
Categoria formativă a cursului (F-fundamentală, G-generală, S-de specialitate, U-
socio-umanistică, M-de orientare către alt domeniu) S 

Categorie de opţionalitate a cursului (O- obligatorie, A- opţională, L- liberă alegere) O 
Numărul maxim de studenţi care se pot înscrie la curs 90 

 

Condiţii de acces 
Obligatorii  

Dreptul afacerilor 
 

Recomandate  
Teorie economică 

 

 

Fundamentare 

Dreptul comunitar al afacerilor este o disciplină de bază a dreptului Uniunii 
Europene, care îşi propune să familiarizeze studenţii cu particularităţile 
dreptului comunitar, specificul dreptului societăţilor comerciale şi a dreptului 
concurenţei în spaţiul Uniunii Europene, obiectivele şi conţinutul politicilor 
comunitare. 
     Dreptul comunitar al afacerilor reprezintă o totalitate de principii, reguli şi 
norme juridice, incluse în tratate sau elaborate de instituţiile Uniunii Europene, 
destinate, cu preponderenţă, la dezvoltarea şi funcţionarea eficientă a Pieţei 
unice europene. 
     Ansamblul de reguli juridice comunitare sunt aplicabile în interiorul 
Uniunii, în raporturile juridice create între statele membre, între statele membre 
şi instituţiile Uniunii, precum şi între statele membre şi state terţe sau 
organizaţii internaţionale. 
     În prezent, dreptul comunitar se afirmă ca un  drept al cetăţenilor, dând 
importanţă nu numai respectării libertăţilor fundamentale ale persoanelor, dar 

Numărul total de ore (pe semestru) de contact 
direct 

(C-curs teoretic, S-seminar, L-activităţi de 
laborator, P-proiect sau lucrări practice) 

Total C S L P 
40 20 20 - - 
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şi dezvoltării drepturilor lor economice şi sociale. 

Obiectivele/Rezultatele 
învăţării  

Competenţe de cunoaştere: Să cunoască specificul Pieţii Comune a Uniunii 

Vamale, dreptul concurenţei în spaţiul european şi politicile Uniunii Europene; 

similitudinile şi diferenţierile între Parlamentul European şi Parlamentul 

Republicii Moldova, să cunoască împuternicirile Ombusdsmanului Uniunii 

Europene şi cine este el la momentul actual; să cunoască structura sistemului 

judecătoresc european; să delimiteze Curtea Europeană de Justiţie şi Curtea 

Europeană pentru apărarea  drepturilor omului. 

Competenţe de conducere a activităţilor: să-şi elaboreze o strategie metodică 

în vederea transpunerii reglementărilor comunitare în legislaţia naţională; să 

analizeze nivelul respectării reglementărilor legale ale comunităţii europene în 

ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea instituţiilor acesteia; să identifice 

avantajele Uniunii Europene la momentul actual; să aprecieze  rolul ei în cadrul 

societăţii internaţionale; 

să explice fundamentele metodelor, procedeelor şi proiectelor de organizare a 

procesului de integrare europeană prin intermediul libertăţilor (de circulaţie a  

persoanelor, a mărfurilor, a serviciilor, a capitalurilor);  

Competenţe de gestionare a informaţiei: să-şi formuleze propriile concluzii 

privind procedura actuală de funcţionare a Uniunii Europene. 

Competenţe etice: să identifice specificul şi importanţa studiului disciplinei; să 

înţeleagă importanţa primordială a politicii economice şi monetare, vamale a 

Uniunii Europene în dezvoltarea politicii sale externe, precum şi în dezvoltarea 

relaţiilor cu Republica Moldova la momentul actual; să manifeste un 

comportament metodic adecvat  în raport cu structurile de conţinut ale 

disciplinei studiate; să demonstreze o participare activă pe parcursul studiului 

cursului. 

Competenţe de cercetare: să utilizeze cunoştinţele obţinute în practică, 

deoarece necesitatea studierii disciplinei „Drept comunitar al afacerilor” în 

Republica Moldova este condiţionată de cererea de avansare a culturii de drept 

a juriştilor, care constă în cunoaşterea concepţiilor principale referitoare la 

geneza şi activitatea economică a Uniunii Europene; să ajusteze toate domeniile 

interne la valorile şi standardele europene. Aceasta se datorează  faptului că 

procesele de integrare în cadrul Uniunii Europene ating nemijlocit interesele 

ţării noastre şi a cetăţenilor ei;  
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Denumirea temelor şi subiectelor Ore în 

auditori
u 

Inclusiv 

prelegeri Practice/ 
seminar 

1. Sistemul juridic al Uniunii Europene  
1.1 Curtea de Justiţie a UE 
1.2  Tribunalul 
1.3 Tribunalul Funcţiei Publice 
1.4 Acţiunile în faţa instituţiilor 
jurisdicţionale 

4 2 2 

2. Libera circulaţie  a mărfurilor, a 
capitalurilor şi a plăţilor 
2.1 Apariţia şi evoluţia Pieţei unice europene  
2.2 Libera circulaţie a mărfurilor 
2.3 Libera circulaţie a capitalurilor şi a 
plăţilor 

8 4 4 

3. Libera circulaţie  a persoanelor şi a 
serviciilor  
3.1 Libertatea de circulaţie şi stabilire a 
persoanelor 
3.2 Libertatea de prestare a serviciilor 

4 2 2 

4. Dreptul societăţilor comerciale în 
Uniunea Europeană 
4.1 Reglementările juridice ale UE cu privire 
la societăţile comerciale 
4.2 Societăţile europene 
4.3 Grupurile Europene de Interes Economic 
 

4 2 2 

5.  Dreptul concurenţei în spaţiul Uniunii 
Europene 
5.1 Concepte de bază şi reglementările 
juridice ale Uniunii Europene cu privire la 
concurenţă 
5.2 Domeniile de acţiune ale politicii 
europene a concurenţei 
5.3 Rolul comisiei Europene în politica ce 
concurenţă 

4 2 2 

6. Sistemul financiar al Uniunii Europene 
6.1 Procesul bugetar al UE 
6.2 Uniunea Economică şi Monetară 
6.3 Rolul şi competenţele Băncii Centrale 
Europene 
6.4 Rolul şi misiunile fundamentale ale 
Sistemului European al Băncilor Centrale 

4 2 2 

7. Politicile comunitare 
7.1 Politica comercială comună 
7.2 Politica agricolă comună 
7.3 Politica de dezvoltare regională 
7.4 Politica socială 
7.5 Politica mediului 

4 2 2 
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8. Obiectivele şi valorile Uniunii 
Europene. Integrarea europeană a 
Republicii Moldova. 
8.1 Obiectivele, valorile şi competenţele UE 
8.2 Instrumentele pentru realizarea 
obiectivelor Uniunii Europene 
8.3 Criteriile de aderare la U.E. 
8.4 Relaţiile RM cu UE 
8.5 Avantajele aderării la UE 
 

 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 

4 4 

TOTAL 40 20 20 

Bibliografia minimală 

  
1. Fuera Augustin, Drept comunitar al afacerilor, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2003 
2. Şandru Daniel Mihail, Drept comunitar, Editura universitară, 

Bucureşti, 2007 
3. Craig Paul, Dreptul Uniunii Europene, Editura Hamangiu, Bucureşti, 

2009 
4. Rusu Ioana Eleonora, Dreptul Uniunii Europene, Editura C.H. Beck, 

Bucureşti, 2009 
5. Popescu Eugen, Teorii ale integrării europene, Editura C.H. Beck, 

Bucureşti, 2009 
6. Balan Oleg, Drept comunitar, Chişinău, 2005 
7. Dragoş Dacian Cosmin, uniunea Europeană, Editura C.H. Beck, 

Bucureşti, 2007 
8. Revenco Beatricia, Dreptul Uniunii Europene, Editura Nova-Imprim, 

Chişinău,2010 
9. Ciochină – Barbu Ioan, Dreptul instituţional al Uniunii Europene, 

Editura Woltres Kluwer, Bucureşti,2010 
10. Voicu Marin, Jurisdicţii şi proceduri judiciare în Uniunea Europeană, 

Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010 
11. Gheorghiu Gheorghe, dreptul concurenţei interne şi europene, Ed., 

Universul Juridic, Bucureşti, 2011 
Dobre Adrian, Politica comercială a Uniunii Europene, ed., universul Juridic, 
Bucureşti, 2010 

Tehnologiile didactice 

• formele dominante de organizare: în grup, individual, 
•  metodele de predare: învăţare-cercetare-evaluare, studiul de caz.  
• mijloacele didactice , retroproiector, calculator  
 

Modalitatea evaluării 
finale examinare scrisă cu bilete. 

Stabilirea notei finale 
(ponderea exprimată  

în %) 

Două teste pe parcursul semestrului  30% 

   Reuşita curentă (evaluarea formativă) 20% 

                        Studiul individual 10% 
Rezultatul la examen/verificare (evaluarea finală) 40% 
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Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 
 

5 
 

 
 8. Pregătire prezentări orale 5 

2. Studiu după manual, suport de curs 5  9. Pregătire examinare finală 5 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 5 
 

10. Consultaţii 5 

4. Documentare suplimentară în 
bibliotecă 5 11. Documentare pe teren - 

5. Activitate specifică de pregătire 
seminar şi/sau laborator 5  12. Documentare pe INTERNET 3 

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

7. Pregătire teste, lucrări de control 2  14. Alte activităţi  

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 50 

 
Data completării: _____________                    Semnătura titularului: _______________ 
 
 
 


	Ore în auditoriu

