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FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Drept  

1.3 Departamentul Departamentul de Drept Public 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Drept 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Dreptul concurenței și al consumului 

2.2 Titularul activităților de curs Lect. dr. Sorina Doroga 

2.3 Titularul activităților de seminar Lect. dr. Sorina Doroga 
2.4 Anul de 
studiu 

II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare Ex 2.7 Regimul disciplinei DO 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de 
învățământ 

42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuția fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 18 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 5 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7 

Tutoriat  - 
Examinări  3 

Alte activităţi…………………………………… - 

3.7 Total ore studiu individual 33 
3.8 Total ore pe semestru 75 

3.9 Numărul de credite 3 
 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum -- 
4.2 de 
competențe 

-- 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfășurare a cursului Echipament de videoproiectare (eventual, echipament 
de videconferință) 

5.2 de desfășurare a Echipament de videoproiectare (eventual, echipament 
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seminarului/laboratorului de videconferință) 

 
6. Obiectivele disciplinei - rezultate așteptate ale învățării la formarea cărora 

contribuie parcurgerea și promovarea disciplinei 

Cunoștințe 

• Cunoaşterea şi înţelegerea rolului și importanței reglementărilor 
privind concurența în cadrul economiei de piață, precum și a 
mecanismelor de protecție a drepturilor și intereselor 
consumatorilor; 

• Cunoașterea și înțelegerea conceptelor cu care operează 
disciplinele dreptului concurenței și respectiv dreptul consumului; 

• Cunoaşterea, înţelegerea și însușirea unor tehnici pentru stabilirea 
gradului de concentrare a pieței și a concurenței economice pe 
piața internă și națională;  

• Cunoaşterea şi înţelegerea mecanismelor procedurale care permit 
sancționarea și remediera încălcărilor dreptului concurenței, 
precum și cooperarea între autoritățile de concurență europene și 
naționale; 

• Explicarea particularităţilor sistemului de protecție a 
consumatorilor la nivel european și național. 

Abilități 

• Utilizarea profesională a limbajului specific al disciplinelor de 
dreptul concurenței și, respectiv, dreptul consumului; 

• Capacitatea de a rezolva probleme de aplicare directă a dreptului 
concurenței și consumului de nivel de dificultate medie. 

Responsabilitate 
și autonomie 

• Înţelegerea implicaţiilor economice și sociale ale politicilor de 

concurență de la nivel european și național, precum și a politicilor 

privind protecția consumatorilor; 

• Înţelegerea raporturilor de sistem în domeniul concurenței și a 
politicilor de concurență și de protecție a consumatorilor. 

 
7. Conținuturi  

7.1 Curs Metode de 
predare 

Observaţii 

• Noțiunile-cheie în dreptul concurenței – concurență, piață 

relevantă, întreprindere. Elementele de bază ale relațiilor 

între sisteme – UE și statele membre – și conturarea politicilor 

de concurență 

Expunerea, 
conversația 
euristică, 
problematizarea, 
demonstrația 
logică 

2 ore 

• Practicile anticoncurențiale și regimul juridic aplicabil 

acestora. Reglementări la nivel european și național. 

Procedurile de constatare și sancționare a practicilor 

Expunerea, 
conversația 
euristică, 
problematizarea, 

4 ore 
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anticoncurențiale demonstrația 
logică 

• Conceptul de poziție dominantă. Reglemenarea și 

sancționarea abuzului de poziție dominantă în sistemul 

european și național. 

Expunerea, 
conversația 
euristică, 
problematizarea, 
demonstrația 
logică 

2 ore 

• Controlul concentrărilor economice. Reglementările și 

procedurile aplicabile în cadrul UE și la nivelul sistemului 

intern 

Expunerea, 
conversația 
euristică, 
problematizarea, 
demonstrația 
logică 

2 ore 

• Politicile de clemență în domeniul dreptului concurenței. 

Proceduri și reguli aplicabile. 

Expunerea, 
conversația 
euristică, 
problematizarea, 
demonstrația 
logică 

2 ore 

• Regimul juridic al ajutoarelor de stat în Uniunea Europeană Expunerea, 
conversația 
euristică, 
problematizarea, 
demonstrația 
logică 

2 ore 

• Concepte de bază și principii în dreptul consumului Expunerea, 
conversația 
euristică, 
problematizarea, 
demonstrația 
logică 

2 ore 

• Protecția consumatorilor în cadrul contractelor de vânzare de 

bunuri de consum 

Expunerea, 
conversația 
euristică, 
problematizarea, 
demonstrația 
logică 

2 ore 

• Protecția consumatorilor în sfera contractelor de credit Expunerea, 
conversația 
euristică, 
problematizarea, 
demonstrația 
logică 

4 ore 

• Protecția consumatorilor în privința clauzelor abuzive din 

contractele încheiate cu profesioniștii 

Expunerea, 
conversația 
euristică, 

4 ore 
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problematizarea, 
demonstrația 
logică 

• Mecanisme procedurale de protecție aflate la dispoziția 

consumatorilor la nivel european și național 

Expunerea, 
conversația 
euristică, 
problematizarea, 
demonstrația 
logică 

2 ore 

7.2 Seminar / laborator Metode de 
predare 

Observaţii 

• Tehnici juridice și economice pentru stabilirea nivelului 
concurenței pe piața relevantă. Jurisprudență europeană și 
națională privind identificarea subiectelor dreptului 
concurenței și stabilirea gradului de concentrare pe piața 
relevantă 

 

Exercițiul, studiul 
de caz, activitatea 
pe grupe, 
activitatea 
independentă 
 

2 ore 

• Crearea și sancționarea cartelurilor. Jurisprudență națională și 
europeană. 

Exercițiul, studiul 
de caz, activitatea 
pe grupe, 
activitatea 
independentă 
 

1 ore 

• Criterii pentru identificarea poziției dominante pe piață. 
Elementele abuzului de poziție dominantă în jurisprudența 
europeană și națională. 

 

Exercițiul, studiul 
de caz, activitatea 
pe grupe, 
activitatea 
independentă 
 

2 ore 

• Tipologia concentrărilor economice și procedurile de control a 
operațiunilor de concentrare. Jurisprudență europeană și 
națională 

Studiul analitic al 
doctrinei, studiul 
de caz, activitatea 
pe grupe, 
activitatea 
independentă 
 

2 ore 

• Jurisprudența europeană privind ajutoarele de stat 
 

Exercițiul, studiul 
de caz, vizionarea 
de materiale 
video și analiza 
critică, activitatea 
independentă 
 

2 ore 

• Noțiunea de consumator în reglementările și în jurisprudența 
europeană și națională 

Exercițiul, studiul 
de caz, activitatea 
pe grupe, 
activitatea 

1 oră 
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independentă 
 

• Jurisprudența europeană privind securitatea produselor și 
garanțiile privind bunurile de consum 

Exercițiul, 
reprezentarea 
grafică, studiul de 
caz, activitatea pe 
grupe 
 

2 ore 

• Jurisprudența națională și europeană privind clauzele abuzive 
în contractele cu consumatorii 

Exercițiul, 
reprezentarea 
grafică, studiul de 
caz, activitatea pe 
grupe 
 

2 ore 

   

Bibliografie: 

• Adriana Almășan – Dreptul concurenței, CH Beck 2018 

• Codul consumului 

• Gheorghe Piperea – Protecția consumatorilor în contractele comerciale, CH Beck 2018 

• Andrei Pap - Clauzele abuzive si drepturile consumatorilor in legislatia Uniunii Europene, 
Universul Juridic 2017 

 
8. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 

epistemice, asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul 
aferent programului 
 

Studenții vor dobândi un nivel de cunoștințe și competențe profesionale care să le permită să 
înțeleagă mecanismele de funcționare ale economiei de piață și corectivele operaționale aduse 
acestora prin intermediul politicilor de concurență. Studenții vor dezvolta un interes privind 
elementele particulare de ordine publică și privată în domeniul concurenței și protecției 
consumatorilor. Studenții vor dobândi abilitățile profesionale necesare pentru rezolvarea unor 
probleme concrete din domeniile concurenței și consumului. 
 

9. Evaluare 

Tip 
activitate 

9.1 Criterii de 
evaluare 

9.2 Metode de evaluare 9.3 Pondere 
din nota finală 

9.4 Curs Se verifică 
îndeplinirea de 
către fiecare 
student a 
standardelor 
minime de 
performanță 

Evaluarea sumativă cu notă, obținută în urma 
verificării orale cu privire la cunoașterea 
conceptelor juridice specifice dreptului  
concurenței și dreptului consumului (pe parcursul 
semestrului sau la data programată pentru 
examen).  

50% 

   

9.5 
Seminar / 

Se verifică 
îndeplinirea de 

Evaluarea cu notă, obținută în urma examinării pe 
baza unor studii de caz pregătite de studenți. 

50% 
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laborator către fiecare 
student a 
standardelor 
minime de 
performanță 

 

   

9.6 Standarde minime de performanţă 
1. Utilizarea limbajului juridic general şi a terminologiei specific dreptului concurenței și 
consumului; 
2. Utilizarea adecvată a normelor juridice în funcţie de izvorul lor juridic, prin raportare la sistemul 
Uniunii Europene și sistemul intern;  
3. Însuşirea competenţelor de bază necesare pentru a asuma rolurile procesuale specifice 
procedurilor în materia concurenței și consumului.  

 
10. Desfășurarea activității didactice și de evaluare în mediul online – DOAR DACĂ VA FI 
CAZUL 
Platforma de 
e-learning 
utilizată 
Moodle / 
Google 
Classroom 
 

Aplicația de 
video-
conferință ce va 
fi utilizată 

Condițiile tehnice necesare 
pentru participarea la procesul 
educațional și la procesul de 
evaluare 

Modalitatea/platforma prin 
care suportul de curs poate fi 
consultat în format 
electronic și în care pot fi 
accesate alte resurse de 
învățare / bibliografice în 
format digital 

Google 
Classroom  

Google Meet Studentul are nevoie de acces la 
mijloace tehnice specifice, în 
vederea participării la procesul 
educațional și la cel de evaluare: 
desktop / laptop / tabletă / 
smartphone conectate la internet, 
care permit accesul pe platforma 
de e-learning utilizată, precum și 
instalarea aplicației de video-
conferință folosite. În vederea 
desfășurării optime a procesului 
de învățământ, logarea 
studentului pe platforma de e-
learning utilizată se va face 
exclusiv de pe contul instituțional 
(prenume.nume anul nașterii @e-
uvt.ro). 

https://elearning.e-uvt.ro/ 
 
https://classroom.google.com 
  

 
Data completării                                                                                                    Titular de disciplină 

20.09.2021                 Lect. univ. dr. Sorina Doroga 

 

Data avizării în departament          Director de departament                                                                             

https://elearning.e-uvt.ro/
https://classroom.google.com/

