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Descrierea cursului: 

Constituirea UE. Tratatele inițiale și instituțiile comunitare; Tratatul de fuziune; Extinderea Comunităților și 

modificările instituționale; Actul Unic European; Tratatul de la Maastricht; Tratatul de la Amsterdam; Tratatul de la 

Nisa; Tratatul de la Lisabona.  

Instituțiile UE: Comisia Europeană: organizare și funcționare; 

Parlamentul European: competenţe, structură, grupuri politice; 

Consiliul Uniunii Europene: atribuții, structură; 

Consiliul European: rol, funcționare; 

Curtea Europeană de Justiție: organizare și funcționare; 

Curtea de Conturi: funcționare și rol; 

Alte structuri interne ale UE: funcționare, misiune, semnificație.   

Luarea deciziilor în UE. Procedurile legislative.  

Parlamentele naționale; vocea cetățenilor. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea  acestui curs, studentul va putea demonstra următoarele cunoştinţe, abilități şi competenţe: opera cu 

noțiuni, termeni și concepte adecvate procesului de integrare europeană și instituțiilor europene; cunoaște structura 

instituţională a UE, modul și principiile de organizare și funcționare a  instituțiilor europene; explica competențe 

fiecărei instituţii comunitare; aborda comparat instituțiile comunitare; identifica factorii și conjuncturile 

transformărilor instituționale europene și evoluţia sistemului instituţional de a creare până în prezent; înțelege modul 

de luare a deciziilor și procedurile decizionale în Uniunea Europeană; determina locul și rolul fiecărei instituţii 

europene în sistemul comunitar; evalua funcționarea instituțiilor europene; asuma roluri de lideri de stat, factori de 

decizie și promova idei, propune proiecte de dezvoltare, conlucrare etc.; întreprinde independent cercetări și elabora 

analize/lucrări vizând funcționarea și activitatea instituțiilor europene; lucra în echipă; construi discursuri; lansa 

discuții; formula propuneri, teze; gestiona rațional timpul în procesul de lucru, în expunerea poziției și a prezentărilor, 

în diverse activități întreprinse; exprima coerent, argumentat și convingător în probleme actuale conexe procesului de 

integrare europeană și instituțiilor europene.    
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