
 
 

 
 

Misiunea Programul de studii de master „Dreptul Uniunii Europene. Instituții de Drept 

Material și Procesual European” 

            Programul de studii de master „Dreptul Uniunii Europene. Instituții de Drept 

Material și Procesual European” are dublă misiune, respectiv: continuarea formării 

profesionale, în principal, a licențiaților facultăţilor de drept, în domeniul dreptului european, 

și în mod special a dreptului Uniunii Europene cât şi aprofundarea cercetării ştiinţifice în 

acest domeniu. Dubla misiune, de formare profesională şi de cercetare ştiinţifică este în 

concordanţă atât cu specificul studiilor de masterat organizat în România, în ciclul II de studii 

universitare. În această ordine de idei, Programul de master „Dreptul Uniunii Europene. 

Instituții de Drept Material și Procesual European” este conceput şi va fi organizat pe durata 

a două semestre, respectiv un an de studiu(60 de credite). Organizarea unui masterat având ca 

obiect de studiu cunoaşterea normelor dreptului european din perspectiva nevoilor legislative 

ale ţării noastre şi îndeosebi privind aplicabilitatea şi transpunerea lor în dreptul intern, 

răspunde unei necesităţi stringente de pregătire aprofundată şi formare în varii domenii noi de 

activitate ca magistrat, avocat, notar, consilier sau funcţionar public ş.a. Este fără tăgadă, că, 

în contextul calității România de stat membru al Uniunii Europene, a fost şi este necesară 

armonizarea legislaţiei interne cu aceea existentă în statele Uniunii Europene.Cunoaşterea 

instituţiilor europene, a structurilor, a actelor emise de acestea şi a mecanismelor de 

funcţionare a instituţiilor europene si a procedurilor de exercitare a drepturilor reprezintă 

principalele deziderate ale acestui master. În acest sens sunt supuse analizei și dezbaterii 

aspecte privind Ordinea juridică a UE, Protecția drepturilor omului la nivel european, 

Politicile UE, Reprezentarea statelor în UE, Acțiunea externă a UE, Instituții ale UE, Drept 

administrativ european, Cooperare judiciară, Dreptul concurenței și societăți comerciale, 

Drept procesual european, Piața internă și cetățenia UE, Drept fiscal european, Etică și 

integritate academică. Jurisprudența vastă și variată a determinat includerea în planul de 

învățământ a disciplinei Practică de specialitate în vederea înțelegerii aspectelor cu caracter 

practic pe care le întâmpină un stat membru al UE în aplicarea Dreptului UE. Prin urmare, 

misiunea programului are în vedere formarea de specialiști în Dreptul UE care să asigure o 

aplicare corespunzătoare a normelor UE atât la nivel național cât și la nivel european. 

 

 

Obiectivele Programului de studii universitare de master Dreptul Uniunii 

Europene. Instituții de drept material și procesual european  
1.Cunoașterea, utilizarea și interpretarea avansată a conceptelor teoretice, metodologice și 

practice, a principiilor și abordăriilor specifice UE; 

2.Înțelegerea și interpretarea jurisprudenței CJUE; 

3.Cunoașterea principiilor jurisprudențiale fundamentale în materia protecției drepturilor 

omului; 

4.Aprofundarea informațiilor privind organizarea sistemului instituțional al UE; 

5.Însușirea de cunoștințe privind administrația europeană; 

6.Înțelegerea desfășurării procesului european și a procedurilor speciale. 

7.Corelarea problemelor disciplinelor complementare cu cele ale disciplinelor de specialitate.  
 


