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FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Drept  

1.3 Departamentul Departamentul de Drept Privat 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Drept 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept european al afacerilor 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.dr. Lavinia Maria Tec 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf.dr. Lavinia Maria Tec  

2.4 Anul de 

studiu 

IV 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare Ex 2.7 Regimul disciplinei DI 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3. 3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

42 din care: 3.5. curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 19 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat  14 

Examinări  50 

Alte activităţi - 

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe  - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  - 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 - 

6. Competenţele specifice acumulate 
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C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e 1. definirea și utilizarea adecvată a termenilor juridici proprii disciplinei de Dreptul 

european al afacerilor  

2. elaborarea unui proiect profesional în cadrul Dreptului european al afacerilor pornind 

de la legislația Uniunii Europene și jurisprudența în materia libertăților de circukație 

pe teritoriul Uniunii Europene; 

3. utilizarea adecvată a regulilor instituțiilor juridice de Drept european al afacerilor ; 

4. evaluarea critică a textelor din legislația Uniunii Europene, doctrină și jurisprudență 

în materia Dreptului european al afacerilor; 

5. elaborarea unui studiu şi / sau proiect profesional privind aplicarea normelor de drept 

european unei situaţii de fapt. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil 

2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de 

interdisciplinaritate) 

3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de 

formare profesională asistată 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Transmiterea către studenți și însușirea de către aceștia a regulilor de drept material și 

al jurisprudenței CJUE în domeniul dreptului european ala afacerilor, precum și 

deprinderea de către aceștia a metodelor de cercetare și a paradigmelor de lucru din 

acest domeniu. 

7.2 Obiectivele 

specifice 

1. însușirea și utilizarea adecvată de către studenți a limbajului juridic specific 

dreptului european al afacerilor; 

2. însușirea și folosirea optimă de către studenți a conceptelor, principiilor şi 

metodelor specifice dreptului european al afacerilor; 

3. transmiterea și interpretarea legislaţiei UE și a jurisprudenței CJUE în materia 

dreptului european ala afacerilor, care să conducă la cunoaşterea acesteia de 

către studenți; 

4. prezentarea și analizarea modurilor de armonizarea a legislației naționale cu 

legislația UE în materia dreptului european ala afacerilor 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.Dreptul european al afacerilor: noțiuni introductive 

Corelația dreptului european cu dreptul european al afacerilor 

Domeniul de aplicare a dreptului european al afacerilor 

Finalitățile dreptului european al afacerilor 

Importanța dreptului european al afacerilor 

Izvoarele dreptului european al afacerilor 

Diviziunea regulilor de dreptul european al afacerilor 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

2. Libertățile de circulație în dreptul european al afacerilor 

Specificitatea construcției europene și mondializarea 

Piața unică și beneficiile acesteia 

Uniunea vamală 

Cele patru libertăți de circulație în UE : prezentare și realizare 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

3.Uniunea economică și monetară 

Moneda unică 

Punerea în aplicare a instituțiilor monetare europene 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

2 ore 
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Libertatea de circulație a mărfurilor (I) 

Noțiuni de drept vamal european : Uniunea vamală, legislația 

vamală uniformă 

demonstrația logică 

4. Libertatea de circulație a mărfurilor (II) 

Noțiuni de drept vamal european : introducerea mărfurilor pe 

teritoriul vamal al UE ; regimurile vamale ; ieșirea mărfurilor 

de pe teritoriul UE 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

5. Libertatea de circulație a mărfurilor (III) 

 Noțiunea de marfă 

Eliminarea taxelor vamale și cu effect echivalent taxelor 

vamale 

Interzicerea restricțiilor cantitative și a măsurilor cu efect 

echivalent: definiții; caracteristici; jurisprudență  

Justificări posibile ale restricțiilor cantitative și ale măsurilor cu 

efect echivalent prevăzute de TFUE și consecrate de CJUE în 

jurisprudența sa 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

6. Libertatea de circulație a mărfurilor (1V) 

Cadrul legal european al libertății de acțiune a statelor member 

în material libertății de circulație a mărfurilor  

Monopolurile comerciale și impozitele interne 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

7.Libertatea de circulație a capitalurilor 

Evoluția liberalizării circulației capitalurilor 

Beneficiarii libertății de circulație a capitalurilor 

Libertatea de circulație a capitaurilor și fiscalitatea 

Restricțiile la libertatea de circulație a capitalurilor 

Transpunerea acqis-ului comunitar în material libertății de 

circulație a capitalurilor în România  

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2ore 

8.Libertatea de circulație a persoanelor (I) 

Libertatea de stabilire : noțiune, beneficiari, accepțiunea 

europeană a întreprinderii și a gestiunii acesteia 

Interzicerea obstacolelor la libertatea de stabilire : tratamentul 

național în statul de primire și tratamentul național în statul de 

origine  

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

9. Libertatea de circulație a persoanelor (II) 

Accesul societăților la libertatea de stabilire: accepțiunea 

societății în dreptul Uniunii Europene  

Libertatea de stabilire a societăților: noțiune, interzicerea 

restricțiilor, justificarea restricțiilor 

Recunoașterea societăților și a personalității juridice 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

10. Libertatea de circulație a persoanelor (III) 

Coordonarea legislației în material societăților: directivele 

adoptate în materia societăților și proiecte de directive 

Transpunerea directivelor în dreptul român 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

11. Libertatea de circulație a persoanelor (IV) 

Structuri asociative europene sau supranaționale: grupul 

european de interes economic, societatea europeană și 

societatea cooperativă europeană  

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 
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Accesul persoanelor fizice la libertatea de stabilire: modalități 

de migrație comunitare; regimul libertății de circulație a 

cetățenilor români în străinătate 

12. Libertatea de prestare a serviciilor 

Noțiune 

Reglementare 

Regim juridic 

Interzicerea obstacolelor la libertatea de prestare a serviciilor 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

13. Facilitarea exercitării effective a librtăților de  stabilire 

și prestare de servicii (I) 

Armonizarea generală a prestării de servicii intracomunitare 

Spațiul financiar eurpean 

Sectorul bancar 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

14. . Facilitarea exercitării efective a libertăților de  stabilire 

și prestare de servicii (II) 

Sectorul de asigurări 

Sectorul piețelor financiare 

Societatea de informație 

Accesul la profesii reglementate 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

 2 ore 

 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Dreptul european al afacerilor: noțiuni introductive 

Corelația dreptului european cu dreptul european al afacerilor 

Domeniul de aplicare a dreptului european al afacerilor 

Finalitățile dreptului european al afacerilor 

Importanța dreptului european al afacerilor 

Izvoarele dreptului european al afacerilor 

Diviziunea regulilor de dreptul european al afacerilor 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 ore 

2. Libertățile de circulație în dreptul european al afacerilor 

Specificitatea construcției europene și mondializarea 

Piața unică și beneficiile acesteia 

Uniunea vamală 

Cele patru libertăți de circulație în UE : prezentare și realizare 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 ore 

3. 3.Uniunea economică și monetară 

Moneda unică 

Punerea în aplicare a instituțiilor monetare europene 

Libertatea de circulație a mărfurilor (I) 

Noțiuni de drept vamal european : Uniunea vamală, legislația 

vamală uniformă 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 ore 

4. Libertatea de circulație a mărfurilor (II) 

Noțiuni de drept vama l european : introducerea mărfurilor pe 

teritoriul vamal al UE ; regimurile vamale ; ieșirea mărfurilor 

de pe teritoriul UE 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 ore 

5. . Libertatea de circulație a mărfurilor (III) 

 Noțiunea de marfă 

Eliminarea taxelor vamale și cu effect echivalent taxelor 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

1 ore 
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vamale 

Interzicerea restricțiilor cantitative și a măsurilor cu efect 

echivalent: definiții; caracteristici; jurisprudență  

Justificări posibile ale restricțiilor cantitative și ale măsurilor cu 

efect echivalent prevăzute de TFUE și consecrate de CJUE în 

jurisprudența sa 

independentă 

6. Libertatea de circulație a mărfurilor (1V) 

Cadrul legal european al libertății de acțiune a statelor member 

în material libertății de circulație a mărfurilor  

Monopolurile comerciale și impozitele interne 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 ore 

7. Libertatea de circulație a capitalurilor 

Evoluția liberalizării circulației capitalurilor 

Beneficiarii libertății de circulație a capitalurilor 

Libertatea de circulație a capitaurilor și fiscalitatea 

Restricțiile la libertatea de circulație a capitalurilor 

Transpunerea acqis-ului comunitar în material libertății de 

circulație a capitalurilor în România 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 ore 

8. Libertatea de circulație a persoanelor (I) 

Libertatea de stabilire : noțiune, beneficiari, accepțiunea 

europeană a întreprinderii și a gestiunii acesteia 

Interzicerea obstacolelor la libertatea de stabilire : tratamentul 

național în statul de primire și tratamentul național în statul de 

origine 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 ore 

9. Libertatea de circulație a persoanelor (II) 

Accesul societăților la libertatea de stabilire: accepțiunea 

societății în dreptul Uniunii Europene  

Libertatea de stabilire a societăților: noțiune, interzicerea 

restricțiilor, justificarea restricțiilor 

Recunoașterea societăților și a personalității juridice 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 ore 

10. Libertatea de circulație a persoanelor (III) 

Coordonarea legislației în material societăților: directivele 

adoptate în materia societăților și proiecte de directive 

Transpunerea directivelor în dreptul român 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 ore 

11. Libertatea de circulație a persoanelor (IV) 

Structuri asociative europene sau supranaționale: grupul 

european de interes economic, societatea europeană și 

societatea cooperativă europeană  

Accesul persoanelor fizice la libertatea de stabilire: modalități 

de migrație comunitare; regimul libertății de circulație a 

cetățenilor români în străinătate 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 ore 

12. Libertatea de prestare a serviciilor 

Noțiune 

Reglementare 

Regim juridic 

Interzicerea obstacolelor la libertatea de prestare a serviciilor 

 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 ore 

13. Facilitarea exercitării effective a librtăților de  stabilire Exercițiul, studiul de 1 ore 
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și prestare de servicii (I) 

Armonizarea generală a prestării de servicii intracomunitare 

Spațiul financiar eurpean 

Sectorul bancar 

 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

14. Facilitarea exercitării effective a librtăților de  stabilire 

și prestare de servicii (II) 

Sectorul de asigurări 

Sectorul piețelor financiare 

Societatea de informație 

Accesul la profesii reglementate 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 ore 

   

1.Bibliografie obligatorie:  
a) L. Tec, Note de curs, 2019; 

b) M.L. TEC, Dreptul european al afacerilor, ediția a 2-a revizuită și adăugită, Ed.Mirton, 
Timisoara, 2012; 

c) A. FUEREA, Dreptul comunitar al afacerilor, ediția a II-a, Ed. Univers Juridic, Bucureşti, 
2007; 

                                c)    Revista română de drept european, Ed. Wolters Kluwer România; 
                                d)   TUE, TFUE, directive și regulamente ; 
                                  e) Jurisprudența CJUE. 

 

2. Bibliografie alternativă  : O. MANOLACHE, Tratat de drept comunitar, Ed, All Beck, Bucurelti, 2006; 
 

3.Bibliografie facultativă: CH. GAVALDA, G. PARLEANI, Droit des affaires de l’Union Europeenne, Ed. 
Litec, Paris, 2010; 
 

4.Legislație. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, directive și regulamente  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Întreaga activitate didactică aferentă disciplinei Drept european al afacerilor are ca finalitate dobândirea 

de către studenți a unor competențe profesionale și transversale care să le asigure acestora, la finalul 

studiilor ciclului de licență, integrarea cât mai facilă pe piața muncii, în toate domeniile de activitate 

specifice. 

10.  Evaluare 

Tip 

activitate 

10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 

Pondere 

din nota 

finală 

10.4 Curs Se verifică îndeplinirea 

de către fiecare student a 

standardelor minime de 

performanță 

Evaluarea sumativă cu notă, obținută prin 

verificarea scrisă. Evaluarea constă într-o lucrare 

scrisă care conține trei sau patru subiecte 

teoretice și practice.  

70% 

   

10.5 

Seminar / 

Se verifică îndeplinirea 

de către fiecare student a 

Evaluarea cu notă, obținută prin chestionare 

orală continuă și elaborarea și prezentarea unui 

30% 
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laborator standardelor minime de 

performanță 

referat cu privire la tematica prestabilită, 

studentul având posibilitatea să opteze ori dă-și 

aleagă o anumită temă de pe lista celor propuse.  

   

10.6 Standarde minime de performanţă 

1. folosirea adecvată a limbajului juridic propriu Dreptului european al afacerilor în elaborarea 

discursului oral sau scris; 

2. elaborarea unui proiect profesional incluzând argumentarea metodelor, tehnicilor, procedurilor 

şi instrumentelor aplicate pe baza principiilor, paradigmelor şi conceptelor juridice specifice 

Dreptului european al afacerilor; 

3. utilizarea adecvată a legislației Uniunii Europene și a jurisprudenței CJUE din domeniul 

dreptului european al afacerilor;  

4. realizarea unui proiect asupra stadiului jurisprudenței CJUE într-un anumit domeniu de aplicare 

a dreptului european ala afacerilor;  

5. realizarea unui proiect sau a unui studiu privind rezolvarea problemelor de drept european al 

afacerilor pe care le ridică o situație de fapt. 

11. Desfășurarea activității didactice și de evaluare în mediul online  

Platforma de e-

learning utilizată 

Moodle / Google 

Classroom 

Aplicația de video-

conferință ce va fi 

utilizată 

Condițiile tehnice necesare 

pentru participarea la 

procesul educațional și la 

procesul de evaluare 

Modalitatea/platforma prin 

care suportul de curs poate 

fi consultat în format 

electronic și în care pot fi 

accesate alte resurse de 

învățare / bibliografice în 

format digital 

Platforma e-

learning uvt 

https://elearning.e-

uvt.ro/ 

https://meet.google.com/ Studentul are nevoie de 

acces la mijloace tehnice 

specifice, în vederea 

participării la procesul 

educațional și la cel de 

evaluare: desktop / laptop / 

tabletă / smartphone 

conectate la internet, care 

permit accesul pe platforma 

de e-learning utilizată, 

precum și instalarea 

aplicației de video-conferință 

folosite. În vederea 

desfășurării optime a 

procesului de învățământ, 

logarea studentului pe 

platforma de e-learning 

utilizată se va face exclusiv 

de pe contul instituțional 

(prenume.numeanul 

 Platforma e-learning uvt 

https://elearning.e-uvt.ro/ 



8 

 

nașterii@e-uvt.ro). 

 

Data completării           Semnătura titularului de 

curs  

conf. dr. Lavinia M. Tec 

Semnătura titularului de seminar 

conf. dr. Lavinia M. Tec  

15.09.2021   

   

Data avizării în departament 

21.09.2021 

Semnătura directorului departamentului 

conf. dr. Florin I. Mangu 
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