
FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „ARTIFEX” DIN BUCUREŞTI 
1.2 Facultatea FINANTE SI CONTABILITATE 
1.3 Departamentul FINANTE-CONTABILITATE 
1.4 Domeniul de studii CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE 
1.5 Ciclul de studii LICENȚĂ 
1.6 Programul de studii / Calificarea CONTABILITATE 
1.7 Forma de învăţământ  IF (Învăţământ cu Frecvenţă) 
1.8 Limba de studiu Română 
1.9 Anul universitar  2022-2023 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 
disciplinei 

DREPT COMUNITAR 

2.2 Codul disciplinei  0141AC2206.1 
2.3 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Mihaela Cristina SAMBOAN 
2.4 Titularul activităţilor de 
seminar 

Lect. univ. dr. Mihaela Cristina SAMBOAN 

2.5 Anul  
de studiu 

II  2.6 Semestrul II  2.7 Tipul de 
evaluare 

(E - examen / V -  
verificare 

  / C - colocviu) 

V 2.8 Regimul 
disciplinei 
(O - obligatorie,  
A - opţională, F- 
facultativă) 

A 2.9 Numărul 
de credite CIG 

4 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:  
1 curs 

2 3.3 seminar / laborator 1 

3.4 Numărul de săptămâni 11  
3.5 Total ore din planul de învăţământ 33 din care:  

3.6 curs 
22 3.7 seminar / laborator 11 

Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 27 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 22 
Tutoriat 2 
Examinări  4 
Alte activităţi: consultații 2 
3.7 Total ore studiu individual 67 
3.8 Total ore pe semestru (număr de credite CIG × 25 
ore) 

100 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum - 
4.2 de competenţe - 

 



5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io
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le

 C1 Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entităţii/organizaţiei - 
Legislaţia naţională şi europeană pentru economişti (2 puncte de credit) 

C1.1 Definirea conceptelor, procedeelor şi  metodelor folosite în contabilitatea 
entităţii/organizaţiei, precum şi a factorilor economici, sociali şi legislativi care influenţează 
operaţiunile economico-financiare (2 puncte de credit) 

C
om
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te

nţ
e 

tr
an
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er
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le

 CT1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul  propriei strategii 
de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă (1 punct de credit) 

CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi 
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare (1 punct de credit) 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

• Sală de curs dotată cu laptop, acces la internet, videoproiector şi tablă; 
• Studenţii vor avea o conduită civilizată și disciplinată, de natură a permite 

desfășurarea în  bune condiții a cursului. 
5.2  De desfăşurare a 
seminarului / laboratorului 

• Sală de seminar dotată cu tablă, laptop, videoproiector şi acces la internet; 
• Studenţii vor avea o conduită civilizată și disciplinată, de natură a permite 

desfășurarea în  bune condiții a seminarului. 
• Studenţii vor avea la dispoziţie diverse materiale didactice. 

7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

- Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de înţelegere, interpretare şi aplicare a 
conceptelor, noţiunilor şi limbajului specific dreptului Uniunii Europene. 
-  Înțelegerea ordinii juridice europene și a mecanismelor interacțiunii dintre 
dreptul UE și dreptul național. 

7.2Obiectivele 
specifice 

Cunoștințe: R.î.1 Absolventul cunoaşte obiectivele și competențele UE. 
R.î.2: Absolventul cunoaște ordinea instituțională a UE 
(instituțiile UE, rolul lor și mecansimele decizionale din 
cadrul UE). 
R.î.3: Absolventul identifică izvoarele dreptului UE și 
cunoaşte principiile care guvernează raportul dintre dreptul 
UE și dreptul național. 

Aptitudini: R.î.1: Absolventul poate soluționa conflictul dintre norma 
națională și cea europeană, prin aplicarea corectă a 
principiilor supremației, efectului direct, efectului indirect și 
a principiului răspunderii statelor membre. 
R.î.2: Absolventul poate soluționa corect spețe de dificultate 
mică și medie privind libera circulație a bunurilor, 
persoanelor și serviciilor în cadrul UE. 
R.î.3: Absolventul utilizează corect mecanismele 
jurisdicționale specifice ordinii juridice a UE, ce trebuie 
activate în variate situații de nerespectare a normelor de drept 
comunitar.  

Responsabilitate 
și autonomie 

R.î.1 Absolventul exploatează instrumentele juridice ale UE 
în cadrul implementării propriei strategii de muncă. 



 
 
8. Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare / 
lucru 

Fond de timp  Referințe 
bibliografice 

I. 1. Construcţia  europeană - etape de 
evoluţie, istoric. 
2. Ordinea constituțională a Uniunii 
Europene: Natura juridică a UE. 
Obiectivele UE. Competențele UE. 
Valorile UE. Instituțiile UE: 
Parlamentul European; Consiliul 
European; Consiliul UE; Comisia 
Europeană; Curtea de Justiție a UE. 
Organele consultative:  Comitetul 
Economic și Social European; Comitetul 
Regiunilor. Banca Europeană de 
Investiții). 
3. Ordinea juridică a UE:  a) Izvoarele 
dreptului UE: dreptul primar (legislaţia 
primară), dreptul secundar (legislaţia 
secundară), acordurile internaționale ale 
UE, izvoarele de drept nescris, 
jurisprudența CJUE, acordurile încheiate 
între statele membre). b) Interacțiunea 
dintre dreptul UE și dreptul national: 
principiul supremației dreptului UE, 
pricipiul efectului direct, principiul 
efectului indirect, principiul răspunderii 
statelor membre. c) Acțiunile în fața 
CJUE: acțiunea în constatarea 
neîndeplinirii obligațiilor unui stat 
membru; acțiunea n anulare; recursul în 
carență; acțiunea în despăgubiri; acțiuni 
introduse de personalul UE. 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Metoda 
problematizării 

12 ore Bibliografie 
obligatorie 1, 

Cap. A; B 
(secț. I și V); 
C (secț. I-VI). 

II. Piața internă 
1.  Libera circulaţie a mărfurilor, 
serviciilor, capitalurilor şi 
persoanelor. 
2. Politica privind concurenţa: Comisia 
Europeană - gardian al concurenţei. 
Protecţia concurenţei contra practicilor 
întreprinderilor: controlul 
comportamentului întreprinderilor, 
controlul concentrărilor de întreprinderi. 
Protecţia concurenţei contra practicilor 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Metoda 
problematizării 

8  ore Bibliografie 
obligatorie 1, 
Cap. C, secț. 
IX-XIII, XVI 

pct.2, 
Bibliografie 
obligatorie 2 
Bibliografie 
obligatorie 3 

R.î.2: Absolventul cunoaște drepturile și obligațiile ce îi revin 
în calitate de cetățean al UE. 
R.î.3: Absolventul exploatează oportunitățile pe care le oferă 
piața internă a  UE. 



statelor membre: ajutoarele publice şi 
controlul acestora. Achiziţii publice 
III. Finanţele Uniunii Europene: 
Conţinutul bugetului. Procedura 
bugetară. Execuţia bugetară. Descărcarea 
de gestiune. 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Metoda 
problematizării 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1, 
Cap. C, secț. 

VII 

TOTAL  22 ore  
Bibliografie obligatorie: 
1. Rusu, I. E., (2009), Dreptul Uniunii Europene, Editura C. H. Beck, Bucureşti 
2. Popescu-Cruceru, A. S., (2008), Economia concurenţială în Uniunea europeană, Ed. Artifex, 

Bucureşti 
3. Popescu-Cruceru, A. S., Leuciuc, E. G., Bănulescu, V., (2012), „Economic operators' security 

through harmonization between national and european law - the First directive”, Anale. Seria Ştiinţe 
Economice. Timişoara,  CNCSIS B+, vol. VIII/2012, indexată în bazele de date EBSCO , CEEOL , 
JEL on CD , e-JEL şi EconLit de către American Economic Association, supusă evaluării pentru 
clasificarea ISI a Thompson Reuters, (www.fse.tibiscus.ro) 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare / 
lucru 

Fond de timp Referințe 
bibliografice 

1. Dreptul Uniunii Europene. Noţiune. 
Specific. Principii (caracteristicile 
dreptului Uniunii): principii ce 
guvernează sistemul de competenţe în 
Uniunea Europeană, principiul 
supremaţiei (priorităţii) dreptului 
Uniunii, principiul efectului direct şi al 
aplicabilităţii directe a dreptului Uniunii.  

Exerciţiul, demonstraţia  
exemplificarea, 

dezbaterea; 
Realizarea de teme, 

referate, eseuri. 

4 ore Bibliografie 
obligatorie 1, 
Cap. C (secț. 
I, II, IV.5., V) 

1.  Libera circulaţie a mărfurilor, 
serviciilor, capitalurilor şi 
persoanelor. 

Exerciţiul, demonstraţia  
exemplificarea, 

dezbaterea; 
Realizarea de teme, 

referate, eseuri. 

 5 ore Bibliografie 
obligatorie 1, 
Cap. C (secț. 

IX-XIII) 

3. Politica privind concurenţa: Comisia 
Europeană - gardian al concurenţei. 
Protecţia concurenţei contra practicilor 
întreprinderilor: controlul 
comportamentului întreprinderilor, 
controlul concentrărilor de întreprinderi. 
Protecţia concurenţei contra practicilor 
statelor membre: ajutoarele publice şi 
controlul acestora. Achiziţii publice 

Exerciţiul, demonstraţia  
exemplificarea, 

dezbaterea; 
Realizarea de teme, 

referate, eseuri. 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1, 
Cap. C (secț. 

XVI.2.), 
Bibliografie 
obligatorie 2  
Bibliografie 
obligatorie 3 

TOTAL  11 ore  
Bibliografie obligatorie: 
1. Rusu, I. E., (2009), Dreptul Uniunii Europene, Editura C. H. Beck, Bucureşti 
2. Popescu-Cruceru, A. S., (2008), Economia concurenţială în Uniunea europeană, Ed. Artifex, 

Bucureşti 

http://www.fse.tibiscus.ro/


3. Popescu-Cruceru, A. S., Leuciuc, E. G., Bănulescu, V., (2012), „Economic operators' security 
through harmonization between national and european law - the First directive”, Anale. Seria Ştiinţe 
Economice. Timişoara,  CNCSIS B+, vol. VIII/2012, indexată în bazele de date EBSCO , CEEOL , 
JEL on CD , e-JEL şi EconLit de către American Economic Association, supusă evaluării pentru 
clasificarea ISI a Thompson Reuters, (www.fse.tibiscus.ro 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 

• Pe parcursul derulării disciplinei pot fi invitaţi practicieni pentru prelegeri punctuale. 
• Anual, în perioada de analiză a planurilor de învăţământ, conținutul disciplinei și oportunitatea 

introducerii sau înlocuirii unor discipline sunt discutate cu reprezentanții comunității epistemice și 
cu reprezentanți ai mediului de afaceri din diverse domenii de activitate, inclusiv cu  reprezentanţi 
din sistemul cooperatist - Uniunea Naţională a Cooperaţiei Mesteşugăreşti – UCECOM, în vederea 
adaptării la cerințele acestora și la cele ale pieței muncii.  

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 
Metode de 
evaluare 

10.3 
Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs • cunoaşterea terminologiei de specialitate, a 
sistemului conceptual cu care operează disciplina;  
• capacitatea de utilizare adecvată a conceptelor, 
principiilor, normelor, metodelor şi procedeelor de 
operare specifice impuse de disciplină; 
• coerenţa logică în analiză şi argumentare;  
• înţelegerea principiilor care trebuie urmate pe 
parcursul dezvoltării firmelor; 
• capacitatea de corelare a aspectelor teoretice cu 
cele practice;  
• formarea unui mod propriu de gândire economică 
care să asigure evaluarea corectă a oportunităţilor şi 
riscurilor în acţiunile întreprinse; 
• aspectele atitudinale: seriozitatea, interesul pentru 
studiul individual şi implicarea în activitatea de 
cercetare ştiinţifică.   

Examen 
scris în 
sesiunea de 
examene. 

60% 

10.5 
Seminar/laborator 

• cunoaşterea terminologiei de specialitate, a 
sistemului conceptual cu care operează disciplina;  
• capacitatea de utilizare adecvată a conceptelor, 
principiilor, normelor, metodelor şi procedeelor de 
operare specifice impuse de disciplină; 
• coerenţa logică în analiză şi argumentare;  
• înţelegerea principiilor care trebuie urmate pe 
parcursul dezvoltării firmelor; 
• capacitatea de corelare a aspectelor teoretice cu 
cele practice; 
• formarea unui mod propriu de gândire economică 
care să asigure evaluarea corectă a oportunităţilor şi 
riscurilor în acţiunile întreprinse; 
• aspectele atitudinale: seriozitatea, interesul pentru 
studiul individual şi implicarea în activitatea de 

Testarea 
continuă pe 
parcursul 
semestrului 

20% 

Participarea 
activă la 
seminar şi 
realizarea 
de activităţi 
gen teme / 
referate / 
eseuri / 
traduceri / 
proiecte 

20% 

http://www.fse.tibiscus.ro/


cercetare ştiinţifică. 
10.6 Standard minim de performanţă 

• însuşirea vocabularului specific disciplinei;  
• recunoaşterea principiilor, legilor şi a teoriilor aferente disciplinei de studiu; 
• înţelegerea şi explicarea conceptelor fundamentale; 
• însuşirea corectă a noţiunilor teoretice de bază şi aplicarea acestora în soluţionarea problemelor 
• evaluarea corectă a oportunităţilor şi riscurilor în acţiunile întreprinse; 
• realizarea parţială a lucrărilor practice: prezentări de materiale la seminar, teme, referate, proiecte; 
• participarea la 1/2 din seminarii; 
• obținerea notei 5 la examenul final. 

 
Data completării: 22.09.2022 
Semnătura titularului de curs,                        Semnătura titularului de seminar, 
Lect. univ. dr. Mihaela Cristina SAMBOAN         Lect. univ. dr. Mihaela Cristina SAMBOAN 

 
 
 

Data avizării în departament: 30.09.2022                              Avizat,       
Semnătura directorului de departament,                Responsabil program de studii, 
Conf. univ. dr. Cătălin DEATCU                Lect. univ. dr Cristina-Nicoleta CARANICA 
 
 
 
Data aprobării în Consiliul facultății: 30.09.2022 
Semnătura Decan, 
Conf. univ. dr. Andrei BUIGA 
 


