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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul Politici publice europene urmăreşte familiarizarea studenţilor cu politicile europene şi să 

prezinte „parcursul european” al Republicii Moldova. Cursul are drept scop iniţierea studenţilor în 

instrumentarul conceptual şi politico-juridic al procesului de elaborare, adoptare, implementare şi 

armonizare a politicilor publice europene, ţinând cont de cerinţele procesului de integrare a Republicii 

Moldova în structurile Uniunii Europene. Cursul este centrat atât pe prezentarea şi analiza conceptelor 

fundamentale, cât şi pe întărirea mecanismelor de formulare, implementare şi evaluare a acestor politici 

şi să stimuleze cercetarea diferitelor teme legate de acest subiect. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:  

Competenţe specifice: 

 abordare multidisciplinară a fenomenului organizării societății în stat și exercitarea a suveranității 

din perspectiva dreptului național și european, 

 capacitatea de a înţelege şi a comunica pe probleme din domeniul politicilor publice europene,  

 aplicarea tehnicilor de activitate în grup, şi exercitarea rolurilor specifice în munca de echipă, prin 

dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală; 

 capacitatea de a percepe şi a evalua diverse puncte de vedere în materia politicilor publice europene, 

 capacitatea de a reflecta critic asupra obiectului si scopului învăţării; 

  capacitatea de a comunica constructiv în situaţii sociale diferite;  

 proiectarea prospectivă a unor ţinte profesionale în sfera implementării şi evaluării politicilor 

publice europene, 

 abilitatea de a înţelege politicile publice europene,  politicile publice ale statelor-membre şi ale celor 

în proces de aderare, în vederea identificării şi implementării în Republica Moldova a celor mai 

bune practici. 

Competenţe generale: 

 Conştientizarea nevoii de formare continuă, utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru 

dezvoltarea personală şi profesională, 

 Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor  complexe în domeniul politicilor publice europene 

 Autoevaluarea nevoii de continuare a formării profesionale, prin valorificarea oportunităţilor de identificare şi 

asimilare de noi cunoştinţe în domeniu, 

 Implicarea în activităţi de cercetare, cum ar fi documentarea, nevoia permanentă de perfecţionare 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului: 

la nivel de aplicare: 

 utilizarea corectă a noţiunilor, datelor şi informaţiilor specifice politicilor publice europene, 

 cunoaşterea principalelor etape, paradigme şi instrumente ale construcţiei europene; 

 cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale politicilor publice 

europene şi utilizarea lor adecvată în activitatea profesională, 

 definirea cadrului legislativ în domeniul elaborării, adoptării, implementării şi monitorizării 

politicilor publice europene, 



 cunoaşterea metodelor şi proceselor specifice înfăptuirii şi evaluării politicilor, 

 înţelegerea şi cunoaşterea cadrului instituţional specific adoptării şi realizării politicilor publice 

europene, 

 cunoaşterea situaţiei Republicii Moldova în realizarea politicilor europene n procesul de aderare, 

 utilizarea cunoştinţelor obţinute pentru realizarea mecanismelor de formulare, implementare şi 

evaluare a politicilor publice europene dar şi a celor naţionale. 

la nivel de integrare: 

 să conştientizeze impactul politicilor publice europene asupra procesului politic din cadrul statelor-

membre şi a celor în proces de aderare, 

 să asigure coroborarea intersectorială şi interdisciplinară a cunoştinţelor din diverse domenii 

conexe politicilor europene şi celor aplicate la nivel naţional, 

 să aprecieze locul şi rolul politicilor publice europene în perspectiva creării condiţiilor pentru  

dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova, 

 să utilizeze o manieră logică de elaborare a unor studii analitice privind modul de implementare a 

unor politici europene la nivel naţional, regional şi local; 

 să evalueze şi să interpreteze transformările pe care le suportă Republica Moldova sub influenţa 

politicilor publice europene. 

Condiții prerechizit: Pentru studierea cursului de Politici publice europene este necesară finalizarea 

studiilor de licență (ciclul I). 

Teme de bază: Individul, societatea, statul în condițiile globalizării și europenizării; Exercitarea 

suveranității (puterea executivă, administrația publică, sectorul public și serviciile publice). Considerații 

generale cu privire la politicile publice. Tipologia politicilor publice. Procesul de elaborare și aplicare a 

politicilor publice în sistemul european şi național. Politica regională a Uniunii Europene. Politica 

Agricolă Comună. Politica de mediu a Uniunii Europene. Politici Sociale. Spaţiul european de libertate, 

securitate şi justiţie. Politica în domeniul cooperării penale și judiciare. Politica monetară. 

Strategii de predare-învăţare: 

Învăţare centrată pe masterand/ă: prelegeri interactive, lecții asistate la calculator, proiecte; consultaţii. 

Evaluare: 

Evaluare realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, participarea la discuţii, 

portofolii etc. Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% din notă constituie rezultatul 

evaluării finale, 40 %  din notă constituie evaluările curente petrecute pe parcursul semestrului, prin 

verificări succesive (cel puţin 2 evaluări); 20% din notă  constituie rezultatul  evaluării calităţii lucrului 

individual al masterandului pe parcursul semestrului, inclusiv portofoliul, participare la discuţii, 

prezentări, activitatea la seminare etc. 
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4. Beatrice Andreșan Grigoriu, Tudorel Ștefan. Tratatele Uniunii Europene. Tratatul de la Lisabona. Editura 

Hamangiu, 2010. 

5. Daianu Daniel, Kallai Ella Viktoria, Lungu Laurian (2012):  Adoptarea Pactului Euro Plus: implicatii 
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6. De Grauwe, Paul (2009): Economia uniunii monetare, Editura Cartier, Chişinău; 

7. Pelkmans Jacques (2003): Integrare europeană: metode şi analiză economică, ediţia a doua, Institutul 

European din România, Bucureşti; 
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11. Roxana-Mariana Popescu, Mihaela-Augustina Dumitrașcu. Dreptul Uniunii Europene. Sinteze și 
aplicații. Editura Universul Juridic. București, 2011. 

12. Ioana Eleonora Rusu, Gilbert Gomig. Dreptul Uniunii Europene. Ediția a 3-a. Editura C.H.Beck. 

București, 2009. 

13. Tudorel Ștefan, Beatrice Andreșan Grigoriu. Dreptul Uniunii Europene. Culegere de grile și spețe. Ediția 

a 2-a. Ed. C.H.Beck, București, 2010. 

14. Marin Voicu, Mirela Sabău. Drept comunitar general. Editura Fundația România de Mâine. București, 
2009. 

15. Cr. Socol, Opţiunile de politică agricolă şi dezvoltare durabilă a agriculturii / Menţiune de 

responsabilitate: Bucureşti: Editura Economică, 2004, 208 p.  

16. Ion A. Popescu, Dezvoltarea durabilă: o perspectivă românească /, Aurelian A. Bondrea, 

Mdlina I. Constantinescu. - Bucureşti : Editura Economică, 2005, 343 p.  

17. Ion A. Popescu, Aurelian A. Bondrea, Mdlina I. Constantinescu, Globalizarea : mit şi realitate /. 

- Bucureşti : Editura Economică, 2004, 480 p 

18.  Politica industrială. - Bucureşti : Centrul de Resurse Juridice, 2002, 55 p 

19. M. Neculiţă Economie europeană / Menţiune de responsabilitate: Galaţi:Editura Fundaţiei 

Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2006, 116 p. 

20. Politica comercială comună a Uniunii Europene / Menţiune de responsabilitate: Adrian Dobre. - 

Bucureşti: Universul Juridic, 2010, 294 p 

                    

 Data                                                                                Semnătura 


