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DREPT INTERNAłIONAL ŞI EUROPEAN 
 

 

Prezentare 

  
Programul de studii de masterat „Drept internaŃional şi european” are ca obiect de studiu 

cunoaşterea normelor dreptului internaŃional şi european din perspectiva nevoilor 

legislative ale Ńării noastre şi îndeosebi privind aplicabilitatea şi transpunerea lor în 

dreptul intern, şi totodată răspunde unei necesităŃi stringente de pregătire aprofundată şi 

formare în varii domenii noi de activitate ca magistrat, avocat, notar, consilier sau 

funcŃionar public şi altele. 

 

Este fără tăgadă, că în contextul accederii şi dobândirii de către România a statutului de 

stat membru al Uniunii Europene, a fost şi este necesară armonizarea legislaŃiei interne cu 

aceea existentă în statele comunităŃii europene. 

 

Urmare a ratificării de către statul român a unor instrumente juridice la nivel european şi 

internaŃional, au fost adoptate numeroase acte normative in materia dreptului afacerilor, 

dreptului comercial, dreptului asigurărilor, dreptului administrativ etc. 

 

Cunoaşterea instituŃiilor internaŃionale şi europene, a structurilor, a actelor emise de 

acestea şi a mecanismelor de funcŃionare a instituŃiilor europene şi internaŃionale si a 

procedurilor de exercitare a drepturilor reprezintă principalele deziderate ale acestui 

master elaborat cu o dublă co-tutela romană franceza, având sprijinul şi experienŃa 

UniversităŃii noastre partenere din Orléans FranŃa.    

 

Elementul de noutate şi interes al acestui master îl constituie şi faptul că eliberarea 

diplomei se va face atât de Statul Român prin Universitatea Titu Maiorescu din 

Bucureşti, cât şi de cel francez, prin Universitatea din Orleans-Faculte de Droit et 

Economie. 

  

Lista disciplinelor  

 

• Drept internaŃional public aprofundat  

• Drept internaŃional privat  

• Dreptul asigurărilor  

• InstituŃii de drept constituŃional al U.E.  

• Drept judiciar comunitar  

• Limbi străine L1 şi L2  

• Dreptul contractelor speciale internaŃionale  

• Dreptul comunitar al afacerilor  

• Contencios administrativ  

• Drept european comparat  

• Drept comercial  
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Obiective 

  

• Cunoaşterea instituŃiilor internaŃionale şi europene, a structurilor, a actelor emise de 
acestea şi a mecanismelor de funcŃionare a instituŃiilor europene şi internaŃionale si a 

procedurilor de exercitare a drepturilor in spaŃiul internaŃional;  

• Politici ale Uniunii Europene;  

• ImplicaŃiile aderării României la Uniunea Europeană asupra legislaŃiei interne;  

• Aprofundarea cunoştinŃelor în dreptul internaŃional privat şi înŃelegerea politicii 

externe a României în contextul legăturilor sale regionale şi internaŃionale;  

• Cunoaşterea şi aplicarea normelor naŃionale şi internaŃionale in ipoteza situaŃiilor 
conflictuale determinate de aplicarea legii în spaŃiu;  

• Aprofundarea cunoştinŃelor privind libertăŃile fundamentale ale Uniunii Europene;  

• Formarea de competenŃe suple şi dinamice care să asigure, în mod responsabil, cele 
mai variate şi complexe prestaŃii în domeniile profesiilor juridice;  

• Asimilarea de cunoştinŃe şi formarea de deprinderi practice în materia procedurilor 
internaŃionale şi europene;  

• Organizarea de mese rotunde şi sesiuni de comunicări ştiinŃifice;  

• Dobândirea de competenŃe în măsură să permită recunoaşterea preferenŃială în 

sistemul reglementat al profesiilor juridice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


