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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

ADMITERE 2018 

 

1. Misiunea programului de studii 
Misiunea programului de master Drept internaţional şi dreptul Uniunii Europene 

constă în aprofundarea cunoştinţelor de drept internațional public, drept internațional privat, 

dreptul Uniunii Europene, precum şi a unor discipline cu implicaţii în economie. 

Competențele dobândite de absolvenţii facultăţilor cu profil juridic, prin studierea 

problematicii specifice dreptului, sunt completate de cunoștințele acumulate din domeniul 

economiei și finanțelor. Programul de studii de master are, totodată, misiunea de a desfăşura 

activităţi didactice cu scopul de a forma specialişti de înaltă calificare pentru activităţile 

juridice, didactice, ştiinţifice și de a asigura şi dezvolta resursele şi instrumentele necesare 

desfăşurării proceselor de educaţie la standarde de calitate superioare, necesare menţinerii 

competitivităţii în spaţiul european al învăţământului juridic. Programul de master oferă o 

perspectivă a dreptului internațional în acțiune în sensul că încălcările de drept internațional 

atrag răspunderea statelor. 

  

2. Obiectivele programului de studii 
Obiectivele programului de studii constau în: 

 aprofundarea cunoștințelor necesare desfășurării activității, în mod direct sau indirect, în 

domeniul dreptului european și în cel al dreptului internațional;  

 studierea și aprofundarea unor instituții fundamentale, dar și a unor materii noi, în raport cu 

planul de învățământ specific;  

 formarea de competenţe necesare aprofundării și armonizării legislației naționale în 

conformitate cu legislația Uniunii Europene în domeniile prioritare și de interes național, 

precum și acordării de consultanţă de specialitate în domeniu; 

 dezvoltarea de competențe necesare soluţionării unor situaţii noi sau de criză apărute din 

cauza unor evenimente sau evoluţii neprevăzute la nivel internațional, european și național; 
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 studiul jurisprudenței europene și al reformei în materie instituțională la nivelul Uniunii 

Europene și al statelor membre pentru a înțelege și acționa în consecință și în instituțiile în 

care masteranzii își desfășoară activitatea; 

 studiul și aprofundarea caracteristicilor și a mecanismelor jurisdicției internaționale; 

 aprofundarea problematicii referitoare la competența instanțelor jurisdicționale 

internaționale.  

 

3. Competențele dobândite  

• Analizează problemele juridice, aplică teorii şi concepte în domeniul normelor internaționale 

și europene, aplică cunoștințele dobândite în cadrul procedurilor de elaborare a actelor 

normative și aplică în concret legislația națională, europeană și internațională în raporturile 

dintre subiectele de drept; 

• Consiliază, asistă ori reprezintă părțile privind armonizarea legislației naționale cu a celei 

internaționale și a Uniunii Europene; 

• Aplică legislația specifică referitoare la înființarea și funcționarea societăților cu elemente de 

extraneitate; 

• Consiliază, asistă sau reprezintă părțile la negocierea contractelor cu elemente de 

extraneitate, aplicând legislația specifică statelor, conform normelor internaționale sau 

europene; 

• Consiliază, asistă sau reprezintă părțile la aplicarea normelor privind competența 

jurisdicțională în dreptul internațional privat; 

• Consiliază, asistă sau reprezintă părțile la aplicarea normelor procedurale generale 

internaționale și europene; 

• Consiliază, asistă sau reprezintă părțile la soluționarea litigiilor cu elemente de extraneitate; 

• Consiliază, asistă sau reprezintă părțile privind efectele hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale 

străine; 

• Consiliază membrii comunității de afaceri din societățile multinaționale cu privire la 

legislația statelor, a eventualelor conflicte de legi, ajutând la o bună funcționare a acestora din 

punct de vedere al aplicării actelor normative europene și internaționale; 

• Consiliază, asistă sau reprezintă părțile la aplicarea normelor privind condiția juridică a 

străinului; 

• Are abilităţi de comunicare, de lucru în echipă şi de raportare a rezultatelor. 

 

Acquired skills 

• Analyzing the legal issues, applying theories and concepts in the field of international and 

European norms, applying the knowledge acquired in the normative procedures and applying 

national, European and international legislation regarding the relations between the subjects 

of law; 

• Advising, assisting or representing the parties on the harmonization of national legislation 

with that of the international and the European Union; 
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• Applying specific legislation on the establishment and operation of companies with foreign 

elements; 

• Advising, assisting or representing the parties in negotiating contracts with foreign elements, 

applying the legislation specific to the states, according to international or European norms; 

• Advising, assisting or representing the implementation of the rules on jurisdiction in private 

international law; 

• Advising, assisting or representing the parties to the application of general international and 

European procedural rules; 

• Advising, assisting or representing the parties to resolving disputes with foreign elements; 

• Advising, assisting or representing the effects of foreign judgments and arbitration; 

• Advising members of the multinational business community on the domestic law, possible 

conflicts of laws, helping to ensure that this is working properly in terms of applying 

European and international normative acts; 

• Advising, assisting or representing the parties to the application of the rules on the legal 

status of the alien; 

• Having communication skills, teamwork and results reporting. 

 

4. Titlul și calificarea obținute 

 titlul: Drept internaţional şi dreptul Uniunii Europene - Master 

 denumire calificare: Drept internaţional şi dreptul Uniunii Europene 

 cod calificare RNCIS: - 

 

5. Ocupații posibile, conform „Clasificării Ocupațiilor din România”:  
 

Ocupația 

 

analist armonizare legislativă 

 

 

  

Cod COR/ISCO-08 

 

261912 
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

CODUL 

DISCIPLINEI 
Denumirea disciplinei 

Tipul 

disciplin

ei 

Sem. I Sem. II 
Credite Forma 

de 

evalua

re 

Total ore semestru 

Se

m. 

I 

Sem. 

II 

Semestrul I Semestrul II 

C. S. C. S./P. 
C,S/L SI C,S/

L 

SI 

 Discipline obligatorii             

DIDUE0101 

Drept internaţional public 

aprofundat I 

Elaborated Public 

International Law I 

DS 2 2   6  EX. 56 94   

DIDUE 0102 

Drept internaţional privat 

aprofundat I 

Elaborated Privat 

International Law I 

DA 2 2   6  EX. 56 94   

DIDUE 0103 
Jurisdicţii europene 

European Jurisdictions 
DA 2 2   6  EX. 56 94   

DIDUE 0104 

Etică şi integritate 

academică 

Ethics and academic 

integrity 

DC 1 -   4  C 14 86   

DIDUE 0105 

Practică de specialitate 

Specialised Practical 

Training 

DS  3   4  C 42 58   

 
Total ore/credite 

discipline obligatorii 
 7 9   26  

3Ex, 

2C 
224 426   

              

 Discipline opționale             

DIDUE 0106 
Dreptul consumului 

Consumption Law 
DS 1 1   4  EX. 28 72   

DIDUE 0107 

Relaţii şi organizaţii 

internaţionale 

International Relations and 

Organisation 

DS 1 1   4  EX 28 72   

 
Total ore/credite 

discipline opţionale 
 1 1   4  1 Ex 28 72   

 Observație – se va alege o disciplină 

              

 Discipline facultative             

DIDUE 0108 

Limba engleză de 

specialitate 

Specialized English 

Language 

DC 1 1   4  C 28 72   

 
Total ore discipline 

facultative 
 1 1   4  C 28 72   

 
Total ore activități 

didactice sem I 
 8 10          

 TOTAL SEM I  112 140   30  
4 EX, 

2C 
252 498   
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DIDUE 0109 

Drept internaţional public 

aprofundat II 

Elaborated Public 

International Law II 

DS   1 1  5 EX.   28 97 

DIDUE 0110 

Drept internaţional privat 

aprofundat II 

Elaborated Privat 

International Law II 

DA   2 2  6 EX.   56 94 

DIDUE 0111 

Drept european  al 

afacerilor 

European Business Law 

DA   1 1  5 EX.   28 97 

DIDUE 0112 

Drept european  al 

consumului 

European Consumption 

Law 

DS   1 1  5 EX.   28 97 

DIDUE 0113 

Drept instituţional al U.E. 

Institutional European 

Union Law 

DS   1 1  5 EX.   28 97 

DIDUE 0114 

Cercetarea în vederea 

elaborării lucrării de 

disertație 

Research for the  

dissertation thesis 

DS    2  4 C   28 72 

 
Total ore/credite 

discipline obligatorii 
   6 8  30 

5 Ex, 

1C 
  196 554 

 TOTAL SEM II    84 112  30 
5 EX, 

1C 
  196 554 

 
LUCRAREA DE 

DISERTAȚIE 
         10      

 
TOTAL ORE 

PROGRAM 
   

9EX, 

3C 
252 498 196 554 

 

Decan, 

Prof. univ. dr. Maria FODOR 

Director Departament, 

Lect. univ. dr. Cleopatra DRIMER 

 

 

 

 


