
 

FIŞA DISCIPLINEI 

pentru anul universitar 2022/23 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca  

1.2. Facultatea Facultatea de Științe și Arte 

1.3. Domeniul de studii Relaţii internaţionale şi studii europene 

1.4. Ciclul de studii Licenţă 

1.5. Programul de studiu  Relaţii internaţionale şi studii europene 

1.6. Calificarea Licenţiat în relaţii internaţionale şi studii europene 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de Științe Juridice 

2.1. Denumirea disciplinei(în baza OM nr. 

5703/2011) 

Dreptul european al afacerilor 

2.2. Tip activitate Asistat 

integral  

Asistat parțial Neasistat 

   

2.3. Titularul disciplinei  Titularul cursului Lect. univ. dr. Kokoly Zsolt 

2.4. Titularul(ii) 

activităților de  

                              

seminar Lect. univ. dr. Kokoly Zsolt 

laborator - 

proiect - 

2.5. Anul de studiu III 2.6. 

Semestrul 

5 2.7. Tipul de 

evaluare 

E 2.8. Tipul disciplinei DO 

2.9 Categoria 

formativă 

DS 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei KBJJ0271 

 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 

 

2 3.3 seminar    

    /laborator/ 

     proiect 

2 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar 

 / laborator 

 / proiect 

28 

3.7 Numărul de credite 3  

3.8 Total ore pe semestru 75  

3.9 Total ore studiu individual 19  

3.10 Distribuția fondului de timp ore  

a. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 

b. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

5 

c. Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 3 

d. Tutoriat 2 

e. Examinări  1 

f. Alte activităţi: .................. 0 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/08.09.2022. 

                               



 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 - Determinarea şi explorarea domeniilor de interes şi a priorităţilor în politici europene şi 

internaţionale. Identificarea cadrului european şi internaţional relevant în domeniul elaborării 

proiectelor. Elaborarea proiectelor europene şi internaţionale. Elaborarea unui proiect de interes 

local compatibil cu programele europene sau internaţionale. 

- Cunoștințe în monitorizarea administrațiilor locale și forurilor decizionale.Capacitate de 

realizare a unor analize politice de specialitate precum și materiale profesionale, care pot servi ca 

și fundal pentru forurile decizionale politice și organizațiilor de reprezentare a intereselor. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

- Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzătoare diverselor 

paliere ierarhice. Participarea la realizarea unui proiect în echipă cu asumarea de roluri specifice. 

Capacitatea de lucru cu termene limită. Abilități de comunicare si conversație. Capacitatea de a 

aborda persoane necunoscute și câștigarea încrederii lor, încât să facă o investiție prin intermediul 

fondurilor nerambursabile. 

- Identificarea nevoii de formare profesională şi realizarea unui plan de dezvoltare în acest sens, 

prin utilizarea eficientă a surselor şi resurselor de comunicare şi formare profesională (internet, 

baze de date, cursuri on-line, biblioteci, etc). 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1. Obiectivul 

general al disciplinei 

Disciplina îşi propune familiarizarea studenţilor cu noţiunile de bază ale dreptului 

privind sfera economică română şi comunitară. Disciplina este structurată în patru 

părţi: prima tratează noţiunile de bază ale dreptului afacerilor, a doua prezintă 

reglementarea raporturilor juridice dintre agenţii economici, a treia prezintă dreptul 

pieţei interne (cele patru libertăţi fundamentale), iar ultimul capitul este dedicat 

familiarizării studenţilor cu noţiunile de bază ale dreptului concurenţei din România 

şi UE. 

7.2. Obiectivele 

specifice 

Utilizarea fundamentelor teoriilor din domeniul dreptului afacerilor în studiul 

proceselor europene şi internaţionale. Dezvoltarea capacităţii de analiză, sinteză şi 

de utilizare adecvată a ansamblului integrat, coerent, dinamic şi deschis de 

cunoştinţe şi abilităţi în vederea apărării drepturilor subiective ale subiecţilor din 

raporturile juridice de dreptul afacerilor. Utilizarea metodologiilor de analiză în 

domeniul dreptului afacerilor române şi europene. Deprinderea metodelor specifice 

de analiză şi decizie în domeniul relaţiilor internaţionale. Capacitatea de a susţine 

public un discurs coerent, logic şi retoric. Voinţa de a asigura promovarea şi 

respectarea legalităţii. Cunoaşterea jurisprudenţei. Corelarea legislaţiei interne cu 

legislaţia şi jurisprudenţa din alte ţări, precum şi cu tratatele şi convenţiile 

internaţionale 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

5.1.  De desfăşurare a cursului Sală de curs, dotată  cu videoproiector, calculator 

Device cu conexiune stabilă la internet, videocameră, microfon 

5.2.  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 

Sală de curs, dotată  cu videoproiector, calculator 

Device cu conexiune stabila la internet, videocameră, 

microfon 

  



 

Considerații introductive privind dreptul afacerilor al 

Uniunii Europene. Izvoarele dreptului afacerilor al 

UE. Evoluția pieței interne - etapele integrării 

economice (Zonă de liber schimb, Uniune vamală, 

Piaţă comună, Piaţă internă, Piaţă unică). 

Curs clasic, combinat cu prezentări 

media. Metode folosite: prezentare, 

explicaţie, dezbatere, problematizare, 

studii de caz. 

2 ore 

Libera circulaţie a mărfurilor (I.) 

Domeniul de aplicare (în spaţiu și în timp) a Uniunii 

vamale. 

Taxele vamale şi taxele cu efect echivalent taxelor 

vamale. 

Curs clasic, combinat cu prezentări 

media. Metode folosite: prezentare, 

explicaţie, dezbatere, problematizare, 

studii de caz. 

3 ore 

Libera circulaţie a mărfurilor (II.) 

Interzicerea restricţiilor cantitative şi a măsurilor 

având efect echivalent restricţiilor cantitative. 

Regulamentul nr. 2913/92 de instituire a Codului 

vamal UE. 

Curs clasic, combinat cu prezentări 

media. Metode folosite: prezentare, 

explicaţie, dezbatere, problematizare, 

studii de caz. 

3 ore 

Libera circulaţie a mărfurilor (III.) Excepţiile de la 

principiul liberei circulaţii a mărfurilor și clauzele de 

salvgardare. 

Curs clasic, combinat cu prezentări 

media. Metode folosite: prezentare, 

explicaţie, dezbatere, problematizare, 

studii de caz. 

3 ore 

Libera circulaţie a persoanelor şi a serviciilor (I.) 

Libertatea de stabilire. Libera circulaţie a lucrătorilor 

şi familiilor lor. Directiva nr. 2004/38. 

Curs clasic, combinat cu prezentări 

media. Metode folosite: prezentare, 

explicaţie, dezbatere, problematizare, 

studii de caz. 

3 ore 

Libera circulaţie a persoanelor şi a serviciilor (II.) 

Libertatea de stabilire. Exercitarea libertății de 

stabilire de către societățile comerciale. Dreptul 

societar european – regulamentele și directivele UE 

privind societățile comeciale.  

Curs clasic, combinat cu prezentări 

media. Metode folosite: prezentare, 

explicaţie, dezbatere, problematizare, 

studii de caz. 

3 ore 

Libera circulaţie a persoanelor şi a serviciilor (III). 

Libera circulaţie a serviciilor. Directiva nr. 2006/123 

privind piaţa serviciilor. 

Curs clasic, combinat cu prezentări 

media. Metode folosite: prezentare, 

explicaţie, dezbatere, problematizare, 

studii de caz. 

3 ore 

Libera circulaţie a persoanelor şi a serviciilor (IV). 

Excepţii de la principiul liberei circulaţii a persoanelor 

şi de la principiul liberei circulaţii a serviciilor 

Curs clasic, combinat cu prezentări 

media. Metode folosite: prezentare, 

explicaţie, dezbatere, problematizare, 

studii de caz. 

3 ore 

Libera circulaţie a capitalului și a plăților. Curs clasic, combinat cu prezentări 

media. Metode folosite: prezentare, 

explicaţie, dezbatere, problematizare, 

studii de caz. 

2 ore 

Noile provocări ale pieței interne în secolul XXI. – 

eforturile UE privind crearea unei piețe unice digitale. 

Facilitarea comerțului electronic transfrontalier. 

Reforma legislației UE privind drepturile de autor și a 

mărcilor europene. Reforma normelor UE în domeniul 

telecomunicațiilor și în domeniul serviciilor mass-

media audiovizuale. 

Curs clasic, combinat cu prezentări 

media. Metode folosite: prezentare, 

explicaţie, dezbatere, problematizare, 

studii de caz. 

3 ore 

   

Bibliografie obligatorie:  

Osztovits András: EU-jog. Harmadik, aktualizált és bővített kiadás. Hvgorac, Budapest, 2021.  

Kokoly Zsolt: Az Európai Unió társasági joga. In: Veress Emőd (szerk): Magánjogi alaptan. Forum Iuris 

kiadó, Kolozsvár, 2018.  

Osztovits András (szerk): Az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződések 



 

magyarázata 1. : az Európai Unióról szóló szerződés magyarázata. CompLex, Budapest, 2011 

KIRÁLY, Miklós et alii: Az Európai Közösség gazdasági joga I. Budapest 2021; 

Fuerea, Augustin, Dreptul Uniunii Europene : principii, acţiuni, libertăţi. Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 

2016. 

Bibliografie facultativă:  

Szalayné Sándor Erzsébet – Mohay Ágoston (szerk).: Az Európai Unió joga, Dialog campus, 2011.  

Tec Maria Lavinia: Dreptul european al afacerilor. Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită Timişoara : Mirton, 

2012. 

BLUTMAN László, Az Európai Unió joga a gyakorlatban. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 

Budapest, 2020; 

BARNARD, Catherine, The Substantive Law of the EU. The Four Freedoms. 6th Ed, Oxford. University 

Press, New York, 2019. 

8.2. Seminar  Metode de predare Observaţii 

Seminariile urmăresc tematica cursului.  Dezbateri, lucru în grup, 

susţinerea de prezentări, analiză 

speţe. 

28 ore 

Bibliografie obligatorie:  

Osztovits András: EU-jog. Harmadik, aktualizált és bővített kiadás. Hvgorac, Budapest, 2021.  

Kokoly Zsolt: Az Európai Unió társasági joga. In: Veress Emőd (szerk): Magánjogi alaptan. Forum Iuris 

kiadó, Kolozsvár, 2018.  

Osztovits András (szerk): Az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződések 

magyarázata 1. : az Európai Unióról szóló szerződés magyarázata. CompLex, Budapest, 2011 

KIRÁLY, Miklós et alii: Az Európai Közösség gazdasági joga  I. Budapest 2021; 

Fuerea, Augustin, Dreptul Uniunii Europene : principii, acţiuni, libertăţi. Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 

2016. 

. 

Bibliografie facultativă:  

Szalayné Sándor Erzsébet – Mohay Ágoston (szerk).: Az Európai Unió joga, Dialog campus, 2011Tec Maria 

Lavinia: Dreptul european al afacerilor. Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită Timişoara : Mirton, 2012. 

BLUTMAN László, Az Európai Unió joga a gyakorlatban. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 

Budapest, 2020; 

BARNARD, Catherine, The Substantive Law of the EU. The Four Freedoms. 6th Ed, Oxford. University 

Press, New York, 2019. 

8.3. laborator Metode de predare Observaţii 

Bibliografie 

8.4. proiect Metode de predare Observaţii 

Bibliografie 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Cunoştinţe aprofundate în domeniu 

 Dezvoltarea capacităţii şi a dorinţei de a accesa cele mai recente informaţii  

 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi de lucru în echipă  

 Cunoaşterea limbajului special  

 Interdisciplinaritate. 

 

 

10. Evaluare 

A.  Condiţii de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare 

(1). Prezenţă obligatorie de minim 70% la curs şi la seminarii. 

(2). Un referat prezentat în cadrul seminariilor.  



 

 (3). Obţinerea unei note de trecere (minim 7) la evaluările parţiale care vor avea loc la sfârşitul semestrului 

sub forma unui test.  

Dacă studentul nu îndeplineşte criteriile de mai sus, poate să se prezinte la examen numai în cadrul sesiunii 

de restanţe (obţinerea unei note de trecere la testul de sfârşit de semestru este un criteriu obligatoriu şi pentru 

cei care se prezintă în sesiunea de restanţe). Cei care nu vor avea prezentări în cadrul seminariilor vor fi 

depunctaţi cu două puncte din nota finală.  

 

B. Criterii, metode şi ponderi în evaluare: 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 

10.4. Curs se verifică temeinicia 

cunoștințelor, utilizarea 

cunoștințelor în 

soluționare unor situații 

Examen scris cu subiecte 

formulate 

80% 

   

10.5 . 

 

Seminar Prezentare oral 20% 

Laborator - - - 

Proiect - - - 

10.6. Standard minim de performanţă 

- Obţinerea notei minime de 5 la examen 

 
          

                                                                                         


