
 

 

Codul disciplinei DOP.4.2.07 Semestrul VIII Numărul de credite 4 

 

Facultatea DREPT 
 
 Numărul orelor pe semestru/activităţi 

Domeniul de licenţă DREPT 
 
 Total SI ST SF L P 

Programul de studii de 
licenţă  

DREPT 
 
 100 76  24   

 

Categoria formativă a disciplinei (fundamentală, 
complementară, domeniu, specialitate) 

DS 

Tipul disciplinei (impusă, opţională, facultativă) DO 

 

Discipline anterioare 

Condiţionate - 

Recomandate Drept comercial, (Dreptul comerțului internațional) 

 

 

Obiectivele disciplinei 

Obiectivul general 

Însuşirea unor principii, noţiuni, concepte din dreptul concurenței. 

Cunoaşterea şi interpretarea legislaţiei în vigoare incidenţă în materia raporturilor de 

concurență. 

Crearea unui vocabular specific domeniului. 

Obiectivele specifice 

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 

 Explice noțiunile predate; 

 Descrie instituțiile din dreptul concurenței; 

 Utilizeze regulile teoretice în cazurile practice; 

 Analizeze pragmatic soluțiile posibile la care ajung în urma aplicării regulilor 

teoretice. 

Competenţe profesionale 

C1.  Capacitatea de a folosi cunoștințele dobândite în soluționarea cazurilor 

practice; 

C2.  Stabilirea pașilor care trebuie urmați în soluționarea unui caz; 

C3.  Furnizarea soluțiilor corecte; 

C4.  Argumentarea soluțiilor propuse; 

 C5. Capacitatea de a integra cunoștințele acumulate. 

Anexa 3 IFR 2022-2023 
FIŞA DISCIPLINEI 

Denumirea disciplinei DREPTUL CONCURENTEI 



 
 Competenţe transversale 

CT1.  Abilități de lucru în echipă;  

CT2.  Abilități de comunicare orală; 

 CT3. Respectarea și dezvoltarea valorilor și eticii profesionale 

Conţinutul activităţilor 
(SI, ST, SF, L, P) 

I. Studiu individual prin materiale specifice ID/IFR 

1. Noțiuni introductive privind dreptul concurenței   - 2 ore  

2. Cadrul legal și instituțional - 2 ore 

3. Raportul juridic de concurență - 2 ore 

4. Înțelegerile anticoncurențiale - 2 ore 

5. Poziția dominantă și abuzul de poziție de dominantă - 2 ore 

6. Concentrările economice - 2 ore 

7. Ajutoarele de stat - 2 ore 

8. Raportul juridic de concurență neloială - 2 ore 

9. Confuzia - 2 ore 

10. Denigrarea concurentului - 2 ore 

11. Publicitatea comercială comparativă și înșelătoare - 2 ore 

12. Dezorganizarea întreprinderii - 2 ore 

 

II. Seminar faţă în faţă 

1. Noțiuni introductive privind dreptul concurenței   - 2 ore  

2. Cadrul legal și instituțional - 2 ore 

3. Raportul juridic de concurență - 2 ore 

4. Înțelegerile anticoncurențiale - 2 ore 

5. Poziția dominantă și abuzul de poziție de dominantă - 2 ore 

6. Concentrările economice - 2 ore 

7. Ajutoarele de stat - 2 ore 

8. Raportul juridic de concurență neloială - 2 ore 

9. Confuzia - 2 ore 

10. Denigrarea concurentului - 2 ore 

11. Publicitatea comercială comparativă și înșelătoare - 2 ore 

12. Dezorganizarea întreprinderii - 2 ore 



 
 

Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări practice, EVP- evaluare pe 

parcurs) 
EVP 

Stabilirea notei  finale 
(procente) 

Elaborarea unui proiect de cercetare redactat în format word si 
susținerea unei prezentări aplicative cu sprijinul unui suport PPT 

50% 

Susținerea testelor semestriale – 1 din materia parcursă, respectiv 1 din 
tema de cercetare aleasă  

Participarea activa la dezbateri în cadrul orelor 

La examenul de restanță vor putea participa doar studenții care 
au susținut cele două teste în cursul semestrului 

50% 

Lista materialelor 
didactice necesare 
(suport de curs, ghid de 
studiu etc.) 

Suport curs, ghid de studiu 

 

Bibliografia recomandată 

 

Bibliografie  

 

Referinţe principale: 

1. Adriana Almășan, Dreptul concurenței, Ed. Hamangiu, ed. a 2-a, 

București, 2021; 

2. Lucia Irinescu, Concurența neloială în dreptul comerțului international, Ed. 

UJ, București, 2022; 

3. Giorgiu Coman, Concurenţa în dreptul intern şi european, Editura C.H. 

Beck, Bucureşti, 2018; 

Referinţe secundare: 

4. Ioan Lazăr, Dreptul UE în domeniul concurenței, Ed. Universul Juridic, 

București, 2016; 

5. Vlad- Teodor Florea Dreptul concurenței. Punerea în aplicare a regulilor 

de concurență, Ed. Hamangiu, București, 2018; 

6.  Gh. Gheorghiu, Manuela Niță, Dreptul concurenței, ed. a 2-a, Ed. 

Universul Juridic, București, 2017; 

7. Coman Giorgiu, Concurența în dreptul intern și european, Ed. Universul 

Juridic, București, 2019. 

 

 
 
 
 
 
 



 

Coordonator de disciplină 
Grad didactic, titlu, nume şi prenume Semnătura 

Conf. univ. dr. IRINESCU Lucia  

Legendă: SI - studiu individual; ST – seminar în sistem tutorial; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi de laborator, lucrări practice; P – proiect; 

 

Data completării: 18.09.2022 

Data avizării: 23.09.2022 

 

                                                           Avizat 
Prodecan pentru activitatea didactică şi relaţia cu studenţii 

                                                         
                                                                            Lector univ. Dr. Mihai DUNEA 

 


