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• Course description:         (codul modulului:  SA.02.20 [zi]) 
The European Union is one of the closest partners of the Republic of Moldova. In 2014 the partners 
concluded an ambitious Association Agreement and in the long term there may even be the 
perspective of membership. Since the European Union is strictly based on law and the rule of law is 
its most important operating principle, it is important for public servants in the Republic of 
Moldova to learn about European Union law. Without a profound knowledge of its complicated and 
well-elaborated legal system it is not possible to understand the European Union and how to 
cooperate with it as a partner.  

This course presents the institutional law of the European Union. It familiarizes with the legal 
nature of this non-state but state-like supranational organisation of integration and the legal status of 
its member states. It introduces to the unique legal system of the European Union and its impact on 
the work of the public authorities in the member states. The course also includes an overview on the 
European internal market law, in particular on the economic fundamental freedoms of the citizens. 
It finally presents the EU-Moldova Association Agreement and discusses its impact on public 
administration in Moldova. 

The course is not limited to a theoretical presentation but also introduces briefly to the techniques of 
legal case-solving in the field of European Union law. In three case-solving exercises for beginners 
the participants will study how to approach a concrete case, work out the exact question of the case 
and structure and formulate the case solution. 

• Conditions: 
The course comprises 36 hours (including 10 hours of seminary). It will be held in English. Com-
prehensive materials and links to materials freely available in the internet will be provided by the 
lecturer. The course is open to first year students of the master study programs "Relații internațio-
nale" and "Drept constituţional şi drept administrativ". In order to get 5 credit points, participants 
are required to write a short essay (as individual work) and to pass an examination. Other students 
are welcome to join as visitors (without credit points). 

• Time and Place: 
Friday, 17:00 - 20:00, room 410 (block A). The course starts on 05.02.2016. 

• Further information: 
At www.iuspublicum-thomas-schmitz.uni-goettingen.de or directly from the lecturer (block C, 
room 208, thomas.schmitz@cimonline.de.  
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• Contents: 
§ 1  Introduction 

Part I: The European Union as an organisation 
§ 2  The architecture and the legal nature of the European Union 
§ 3  The State as a member of the European Union 
§ 4  The institutional framework of the European Union 
§ 5  The competences of the European Union 
§ 6  The fundamental values of the European Union 
§ 7  The citizen in the European Union 

Part II: The legal system of the European Union 
§ 8  The sources and characteristics of European Union law 
§ 9  The making and the execution of European Union law 
§ 10  Legal protection in the European Union 

Part III: The European internal market (overview) 
§ 11  The European Union as a unified economic area 
§ 12  The economic fundamental freedoms 

Part IV: The Republic of Moldova and the European Union 
§ 13  Backgrounds 
§ 14 The EU-Moldova Association Agreement 

• Bibliography (selection): 
Borchardt, Klaus Dieter The ABC of the European Union, 2010 / ABC-ul dreptului Uniunii 

Europene, 2011, http://bookshop.europa.eu/en/the-abc-of-european-
union-law-pbOA8107147/ [free download in 24 European languages] 

Barnard, Catherine European Union Law, 2014 
Peers, Steve (editors) 
Coutron, Laurent Droit de l'Union européenne, 3rd edition 2015 
Craig, Paul EU Law. Text, Cases and Materials, 6th edition 2015 
Búrca, Gráinne de  
Davies, Karen Understanding European Union Law, 6th edition 2015 
Dumitraşcu, Augustina Dreptul Uniunii Europene. Sinteze şi aplicaţii, 2nd edition 2015 
Popescu, Roxana-M. 
Fábian, Gyula  Drept instituţional al Uniunii Europene, 2012 
Fairhurst, John Law of the European Union, 10th edition 2014 
Favret, Jean Marc L'essentiel de l'Union européenne, 15th edition 2015 
Folsom, Ralph H. European Union Law in a Nutshell, 8th edition 2014 
Hartley, Trevor The Foundations of European Union Law, 8th edition 2014 
Lenaerts, Koen European Union Law, 3rd edition 2011 
Nuffel, Piet van 
Matusescu, Constanta  Drept instituţional al Uniunii Europene. Curs universitar, 2013 
Militaru, Ioana Nely Dreptul Uniunii Europene. Cronologie. Izvoare. Principii. Instituţii,  
 2012 
van Raepenbusch, Sean Drept instituţional al Uniunii Europene, 2016 [coming soon] 

(D a t e i :  S c h m i t z ,  C o u r s e  E U  L a w (S e m e s t e r  2 ,  2 0 1 5 - 1 6 ) )  
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• Descrierea cursului:                 (codul modulului: SA.02.20 [zi]) 

Uniunea Europeană este unul dintre cei mai apropiați parteneri ai Republicii Moldova. În 2014 
partenerii au încheiat un acord ambițios de asociere și pe termen lung, ar putea apărea chiar 
perspectiva de membru. Având în vedere că Uniunea Europeană se bazează strict pe lege și statul de 
drept este cel mai important principiu de funcționare, este important ca funcționarii publici din 
Republica Moldova să afle mai multe despre dreptul Uniunii Europene. Fără o cunoaștere profundă 
a sistemului său juridic complicat și bine elaborat, nu este posibilă înţelegerea Uniunii Europene și 
cum să cooperezi cu aceasta ca cu un partener. 

Acest curs prezintă legea instituțională a Uniunii Europene. Cursul familiarizează cu natura juridică 
a acestei organizații supranaționale de integrare non-stat, dar asemănătoare unui stat, și cu statutul 
juridic al statelor sale membre. Se face o introducere în sistemul juridic unic al Uniunii Europene și 
impactul acestuia asupra activității autorităților publice din statele membre. Cursul include, de 
asemenea, o imagine de ansamblu asupra dreptului pieţei interne europene, în special, cu privire la 
libertățile fundamentale economice ale cetățenilor. În cele din urmă, este prezentat Acordului de 
asociere UE - Republica Moldova și discutat impactul acestuia asupra administrației publice din 
Republica Moldova. 

Cursul nu se limitează la o prezentare teoretică, dar prezintă pe scurt și tehnici de soluţionare a  
studiilor de caz în domeniul dreptului Uniunii Europene. Prin exerciţiile de soluţionare a studiilor 
de caz pentru începători, participanții vor studia modul de abordare a unui caz concret, vor lucra 
asupra problemei exacte din studiul de caz, vor structura și vor formula soluții concrete. 

• Condiții: 
Cursul cuprinde 36 de ore (inclusiv 10 ore de seminar). Acesta va fi predat în limba engleză. 
Materialele complete și link-uri către materiale disponibile în mod liber pe internet vor fi furnizate 
de către profesor. Cursul se adresează masteranzilor primului an de studii al specializărilor "Relații 
internaționale" și "Drept constituțional şi administrativ". În scopul de a obține 5 puncte de credit, 
participanții sunt obligați să scrie un scurt eseu (lucru individual) și să susţină un examen. Alți 
masteranzi interesaţi de curs sunt bineveniţi în calitate de audienţi (fără obţinerea punctelor de 
credit). 

• Ora şi locaţia: 
Vineri, 17:00 - 20:00, sala 410 (blocul A). Cursul începe la data de 05.02.2016. 

• Informaţii suplimentare: 
Pe  www.iuspublicum-thomas-schmitz.uni-goettingen.de sau direct de la profesor (blocul C, cabi-
netul 208, thomas.schmitz@cimonline.de) 
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• Conţinutul cursului: 
§ 1  Introducere 

Partea I: Union Europeană ca o organizație 
§ 2  Arhitectura și natura juridică a Uniunii Europene 
§ 3  De stat în calitate de membru al Uniunii Europene 
§ 4  Cadrul instituțional al Uniunii Europene 
§ 5  Competențele Uniunii Europene 
§ 6  Valorile fundamentale ale Uniunii Europene 
§ 7  Cetățeanul în Uniunea Europeană 

Partea II: Sistemul juridic al Uniunii Europene 
§ 8 Sursele și caracteristicile dreptului Uniunii Europene 
§ 9 Elaborare şi adoptarea și executarea dreptului Uniunii Europene 
§ 10  Protecția juridică în Uniunea Europeană 

Partea III: Piața europeană internă (prezentare generală) 
§ 11 Uniunea Europeană ca o zonă economică unică 
§ 12  Libertățile fundamentale economice  

Partea IV: Republica Moldova și Uniunea Europeană 
§ 13  Informaţii de context 
§ 14 Acordul de asociere Moldova-UE 

• Bibliografia (selecţie): 
Borchardt, Klaus Dieter The ABC of the European Union, 2010 / ABC-ul dreptului Uniunii 

Europene, 2011, http://bookshop.europa.eu/en/the-abc-of-european-
union-law-pbOA8107147/ [descărcare gratuită în 24 de limbi euro-
pene] 

Barnard, Catherine European Union Law, 2014 
Peers, Steve (editori) 
Coutron, Laurent Droit de l'Union européenne, ediţia a 3-a, 2015 
Craig, Paul EU Law. Text, Cases and Materials, ediţia a 6-ea, 2015 
Búrca, Gráinne de  
Davies, Karen Understanding European Union Law, ediţia a 6-ea, 2015 
Dumitraşcu, Augustina Dreptul Uniunii Europene. Sinteze şi aplicaţii, ediţia a 2-a, 2015 
Popescu, Roxana-M. 
Fábian, Gyula  Drept instituţional al Uniunii Europene, 2012 
Fairhurst, John Law of the European Union, ediţia a 10-ea, 2014 
Favret, Jean Marc L'essentiel de l'Union européenne, ediţia a 15-ea, 2015 
Folsom, Ralph H. European Union Law in a Nutshell, ediţia a 8-a, 2014 
Hartley, Trevor The Foundations of European Union Law, ediţia a 8-a, 2014 
Lenaerts, Koen European Union Law, ediţia a 3-a, 2011 
Nuffel, Piet van 
Matusescu, Constanta  Drept instituţional al Uniunii Europene. Curs universitar, 2013 
Militaru, Ioana Nely Dreptul Uniunii Europene. Cronologie. Izvoare. Principii. Instituţii,  
 2012 
van Raepenbusch, Sean Drept instituţional al Uniunii Europene, 2016 [în apariţie recentă] 

( D a t e i :  S c h m i t z ,  C o u r s e  E U  L a w  ( S e m e s t e r  2 ,  2 0 1 5 - 1 6 ) - r o )  
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