
 

 

Concursul de eseuri Jus Europaeum 

 

Selecția auditorilor care vor participa la stagiul anunțat anterior de 2 zile la 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene în perioada 11-13 septembrie va avea loc 

joi, 2 iunie 2011, începând cu ora 12,15. 

Nu este necesară înscrierea prealabilă la concurs. Vă așteptăm joia viitoare 

direct la sala 12, etaj 6. 

 

Concursul cuprinde 2 etape: 

1. Etapa scrisă, care va dura 1 oră și care va consta în elaborarea, în limba 

română, a unui eseu de maxim 2 pagini, ca răspuns la o întrebare pe tema 

procedurii trimiterilor preliminare, în prezența unuia dintre membrii catedrei de 

drept al Uniunii Europene. Orice materiale sunt permise. 

 
Exemplu de întrebare: 

 

Comentați următoarea afirmație: 

„Deşi regula Foto-Frost adaugă la textul articolului 267 TFUE, totuşi este necesară pentru securitatea 

raporturilor juridice şi uniformitatea de aplicare a dreptului UE.” 

 

Aspecte de abordat în răspuns: 

- explicarea regulii stabilite de CJUE în Foto-Frost, referitoare la competenţa exclusivă a CJUE de a 

constata invaliditatea unui act UE 

- opinie dacă această interpretare adaugă la textul art. 267 TFUE, care nu distinge între trimiteri în 

validitate şi interpretare 

- opinie în legătură cu necesitatea ca CJUE să fie singura competentă să declare un act invalid ptr. 

securitatea raporturilor juridice şi uniformitatea de aplicare a dreptului UE 

 

2. Etapa interviului, care va avea loc imediat după etapa scrisă și va dura 

aproximativ 10 minute pentru fiecare candidat, în limba engleză sau în limba 

franceză (la alegerea candidatului). Comisia va fi compusă din doi membri ai 

catedrei de drept al Uniunii Europene și șeful departamentului de formare 

inițială. Scopul interviului nu este să evalueze cunoștințe juridice, ci nivelul 

conversațional într-una din cele două limbi. 

Rezultatele selecției vor fi publicate la avizier și în intranet marți, 7 iunie 

2011, orele 12,00. 

Pentru detalii suplimentare, persoana de contact este formator Beatrice 

Andreșan (0746058963, beatrice.andresan@gmail.com) 


