
 

 

Conţinutul cursului:  

Caracteristica generală a dreptului european în calitate de un sistem special de drept. Evoluţia istorică a 

sistemului instituţional al Uniunii Europene. Reformele instituţionale. Sistemul instituţional actual al Uniunii 

Europene. Parlamentul UE – reprezentant al voinţei popoarelor UE. Consiliul de Miniştri al UE şi Consiliul 

European. Preşedintele UE. Comisia Uniunii Europene: structura şi funcţiile. Sistemul judiciar al Uniunii 

Europene. Organele de control în cadrul UE: Curtea de Conturi şi Ombudsmanul. Uniunea Monetară şi 

sistemul financiar al Uniunii Europene. Organismele financiare în cadrul sistemului instituţional al Uniunii 

Europene. Organismele consultative în cadrul Sistemului Instituţional al Uniunii Europene. Organisme 

specializate în cadrul sistemului instituţional al UE. Extinderea Ununii Europene spre Europa de Est. Cetăţenia 

Uniunii Europene. Zona Shenghen. Dreptul Uniunii Europene. Politica Externă şi de Securitate Comună. 

Politica UE în domeniul concurenţei. Politica Agricolă Comună şi Politica de dezvoltare Regională. Politica de 

mediu şi Politica în domeniul Transportului. Politica în domeniul protecţiei Consumatorului. Cadrul legislativ 

şi drepturile consumatorilor în Uniunea Europeană. Cadrul politico-juridic  al relaţiilor Republicii Moldova cu 

UE. Situaţia actuală a relaţiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană 

 

Finalităţi de studiu:  

La finalizarea  acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: să 

specifice elementele sistemului instituţional ale Uniunii Europene şi metodele şi mijloacele juridice de 

adoptare a actelor normative într-o structură supranaţională, să identifice esenţa dreptului Uniunii Europene în 

general şi a politicilor Uniunii Europene în special, să definească prevederile principale ale dreptului Uniunii 

Europene în domeniul drepturilor omului şi ale politicilor UE, să descrie conceptul şi esenţa politicilor Uniunii 

Europene şi a sistemelor instanţelor judecătoreşti şi financiar-bancar, să elaboreze propuneri fundamentate 

juridic de modificare a actelor normative naţionale prin prisma practicilor Uniunii Europene, să schiţeze 

mecanismele juridice principale de armonizare a legislaţiei naţionale cu aquis-ul comunitar, să simuleze un 

mecanism juridic de garantare a aplicării în practica autohtonă a experienţei pozitive a Uniunii Europene, să 

evalueze practicile pozitive ale sistemului decizional al Uniunii Europene şi să aprecieze posibilitatea 

aplicabilităţii acestora în Republica Moldova, să judece asupra argumentelor pro şi contre procesului de 

integrare a republicii Moldova în Uniunea Europeană, să revizuiască parcursul european al Republicii 

Moldova pentru a identifica barierele normative şi mecanismele juridice de depăşire ale acestora. 
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