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FISA DISCIPLINEI 
 

Denumirea disciplinei DREPTUL CONCURENȚEI 
Codul 
disciplinei 

 

Anul de studiu IV Semestrul* 1 Tipul de evaluare finală (E / V / C) C 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DG - generală, DS - de specialitate, DE - economică/managerială, DU - umanistă 
DS 

Regimul disciplinei {Ob - obligatorie, Op - opţională, F - facultativă} Op Numărul de credite 3 

Total ore din planul de învăţământ 24 Total ore studiu individual 50 Total ore pe semestru 74 

Titularul disciplinei Conferențiar univ. dr. Adriana Almasan 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare 

semestru 

  

Facultatea DREPT 

 
 

Numărul total de ore (pe 
semestru) din planul de 

învăţământ 

 (Ex: 28 la C dacă disciplina are 

curs de  14 săptămâni x 2 h de 

curs pe săptămână) 

Departamentul DREPT PRIVAT 

Domeniul fundamental de 
ştiinţă, artă, cultură 

ŞTIINŢE JURIDICE 

Domeniul pentru studii 
universitare de licenţă 

 
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Direcţia de studii  
 
 24 24 - - - 

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  

  

 
Discipline  
Anterioare 

Obligatorii 
(condiţionate) 

ECONOMIE 

DREPT CIVIL TEORIA GENERALA A OBLIGATIILOR 

DREPT COMERCIAL. INTREPRINDEREA si OBLIGATIILE 

Recomandate DREPT EUROPEAN 

 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 

(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 2  8. Pregătire prezentări orale 2 

2. Studiu după manual, suport de curs 4  9. Pregătire examinare finală 18 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 2  10. Consultaţii 2 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 4  11. Documentare pe teren 0 

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

6  
12. Documentare pe 
INTERNET 

2 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 6  13. Alte activităţi … 0 

7. Pregătire lucrări de control 2  14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 50 
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Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de master si fişa 
specializării) 

Competenţe specifice 

disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor 

specifice disciplinei) 

 Noţiunea de concurenta si delimitarea dreptului concurentei de alte 
discipline 

 Regimul juridic aplicabil domeniilor deschise concurentei 

 Dreptul antimonopol 

 Dreptul concurentei neloiale 

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, 

procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

  Fundamentarea si justificarea reglementarii, în general 

 Concurenta si ajutorul de stat 

 Explicarea procesului de evoluţie în reglementarea şi aplicarea acestui 
regim juridic, importanţa sa în cadrul unei economii de piaţă funcţionale 

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor 

practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare 

şi de aplicare) 

 Analiza procesului investigational in cadrul Consiliului Concurentei 

 Dezvoltarea abilităţii de a aplica în practică elementele teoretice dobândite   

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de 

domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii 

democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / 

valorificarea optima şi creativa a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / 

implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / 

angajarea  în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi 

similare / participarea la propria dezvoltare profesională) 

 Dezvoltarea unei atitudini responsabile faţă de mediul concurential normal, 
pregatirea teoretică şi practică în domeniu, cunoaşterea evoluţiei legislative 
în materie – condiţii indispensabile pentru o abordare corectă, ca practician 
al dreptului, a situaţiilor concrete care implică apreciere asupra 
concurentialitatii  

 
 

Programa analitică 
PRELEGERI 

1. Introducere in studiul dreptului concurentei. (2 ore) 
1.1. Noțiunea concurentei comerciale 
1.2. Caracterele generale ale dreptului concurentei 
1.3. Delimitarea dreptului concurentei de alte ramuri de drept 
1.4. Izvoarele dreptului concurentei  
1.5. Raportul juridic de concurenta. 
1.6. Formele concurentei. 
2. Noțiuni fundamentale ale dreptului concurentei. (2 ore) 
2.1. Piața relevantă; 
2.2. Clientela; 
2.3. Întreprinderea  
3. Domeniile concurenței (2 ore) 
3.1. Concurenta interzisa prin lege. 
3.2. Concurenta interzisa prin convenția părților. 
4. Dreptul antimonopol (2 ore) 
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4.1. Caractere generale 
4.2. Scurt istoric al dreptului antimonopol 
4.3. Obiectivele dreptului antimonopol 
4.4. Sfera de aplicare a legislației antimonopol  
5. Înțelegerile antimonopol I (2 ore) 
5.1. Condiții 
5.2. Exceptări 
6. Înțelegerile antimonopol II (2 ore) 
6.1. Forme reglementate 
6.2. Forme asimilate 
7. Abuzul de poziție dominanta (2 ore) 
7.1. Condiții 
7.2. Comparație cu înțelegerile monopoliste  
8. Concentrările economice (2 ore) 
8.1. Noțiune 
8.2. Concentrări notificabile 
9. Investigarea faptelor de concurență; Sancționarea practicilor 
monopoliste (2 ore) 
9.1. Consiliul Concurenței; investigația 
9.2. Instanțele judecătorești; cai de atac 
9.3. Sancțiuni contravenționale 
9.4. Recuperarea prejudiciului  
10. Particularități ale dreptului european al concurenței (2 ore) 
10.1. Articolul 101 TFUE 
10.2. Articolul 102 TFUE 
10.3. ECMR 
10.4. Regulamentul CE 1/2003  
11. Ajutorul de stat (2 ore) 
11.1. Condiții  
11.2 . Exceptări 
11.3. Recuperarea ajutorului de stat ilegal 
12. Concurenta neloiala (2 ore) 
12.1. Definiție 
12.2. Scurt istoric 
12.3. Tipologia faptelor de concurenta neloiala reglementate 
12.4. Răspunderea pentru faptele de concurenta neloiala 
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Bibliografia Obligatorie: 
1. Octavian Capatana – “Dreptul concurentei comerciale”,  

Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1996; 
2. Adriana Almășan, Concurența (ne)loială, în Revista Română 

de Concurență nr. 1-2/2014. 
3. Tratat de drept comunitar, Manolache Octavian, Editia 5, 

Editura: C.H. Beck. 
Facultativă: 

1. Paul Craig & Grainne de Burca , Drept comunitar, texte si jurisprudenta, 
Ed. C.H.Beck 

2.  Richard Whish, Competition Law, 6th edition, Oxford  
3.  Alison Jones, Brenda Suffrin, EC Competition Law, 5th edition, Oxford 
4. Yolanda Eminescu – “Concurenta neloiala. Drept roman si comparat”, 

Bucuresti, 1993 
5. Drept roman si comunitar al concurentei - Editura: C.H. Beck Autor: 

Sabau Georgeta Valeria, Cotutiu Aurelia, Editura C.H.Beck. 

Lista materialelor 
didactice 
necesare 

 
 
 

------- 
 
 
 

 

 
La stabilirea notei finale se iau în considerare 

 

 
Ponderea în notare, exprimată in  

% 

{Total=100%} 
 
 
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 

70 % 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator --- 

 
- testarea periodică prin lucrări de control  ---- 

- testarea continuă pe parcursul semestrului 30 % 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc --- 

 
- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- 

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test 

grilă şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}. 
Colocviu oral, la care candidatul trebuie să rezolve următoarele: 

1) 2 subiecte teoretice 

Cerinţe minime pentru calificativul Admis 
(sau cum se acordă nota 5) 

 

- să dovedească însuşirea minimă a materiei 

- prezentarea să nu conţină erori grave 
- activitate minimă în timpul semestrului 

-  

 
Data completării: 30 septembrie 2017     Semnătura titularului:  
 
      Conf.univ. dr. Adriana Almasan 


