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FISA DISCIPLINEI 

2017-2018 
 

Denumirea disciplinei Protectia consumatorilor 
Codul 
disciplinei 

D.D.4.7.20 

Anul de studiu IV Semestrul* VII 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} Ob Numărul de credite 3 

Total ore din planul de învăţământ 24 Total ore studiu individual 40 Total ore pe semestru 64 

Titularul disciplinei Conf univ. Milena Tomescu 

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

  

Facultatea Drept 

 
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 
planul de invatamant 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  

14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână) 

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) 

 

 

 

Recomandate 

 

Drept civil. Teoria generală 

Drept comercial 

 

 
 

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   8. Pregătire prezentări orale  

2. Studiu dupa manual, suport de curs 10  9. Pregatire examinare finală 16 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4  10. Consultaţii 2 

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

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

  12. Documentare pe INTERNET  

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 4  13. Alte activităţi …  

7. Pregatire lucrări de control   14. Alte activităţi …  

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 40 
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Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de licenţă şi fişa specializării) 

Competenţe specifice 

disciplinei 

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

disciplinei) 

  cunoasterea reglementarilor juridice privind protectia consumatorilor  pe plan intern si 
comunitar 

 intelegerea regulilor de aplicare a normelor privind protectia consumatorilor  

  intelegerea raportului intre regimul comunitar si dreptul intern in materia protectiei 
consumatorilor 

 intelegerea specificului dreptului protecţiei consumatorilor 

  

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

a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

  explicarea drepturilor principale ale consumatorilor 

  interpretarea normelor care au ca scop protectia consumatorilor potrivit finalitatii acestora 
si a regulilor generale din reglementările generale privind protecţia consumatorilor 

  

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

specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 

  analiza normelor care au ca obiect protecţia consumatorilor 

 corelarea normelor din reglementările generale privind protecţia consumatorilor cu 
reglementarile speciale in materie 

   corelarea cunostintelor teoretice cu abilitatea de a le aplica in practica 

   

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) 

  intelegerea importantei si a rolului dreptului protecţiei consumatorilor  in raport cu alte 
ramuri de drept, în special în raport cu dreptul civil şi dreptul comercial ; 

 manifestarea unei atitudini responsabile fata de pregatirea continua si aplicarea 
corespunzatoare a noilor legi sau modificari legislative si a jurisprudentei  

    implementarea ideii de corelatie intre reglementarea comunitara si cea nationala 

 respectarea de către operatorii economici a normelor imperative privind protectia 
consumatorilor si  a drepturilor consumatorilor 

 promovarea drepturilor organizatiilor neguvernamentale cu rol in protectia consumatorilor 

 formarea constiintei de consumatori 
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Tabla de materii 

Tema 1 : Probleme generale privind protecția consumatorilor – 2 ore 

Noțiuni generale privind protecția consumatorilor. Noțiunea și importanța dreptului consumatorilor. 
Obiectul dreptului consumatorilor. 

TEMA 2: Noţiunea şi obiectul dreptului protecţiei consumatorului – 2 ore 

Noţiunea de consumator; Noţiunea de profesionist ; Definiţia dreptului protecţiei consumatorului ;  

TEMA 3: Drepturile consumatorilor – 2 ore 

Clasificarea drepturilor consumatorilor; Analiza principalelor drepturi ale consumatorilor. 

TEMA 4: Contractele de consumaţie – 2 ore 

Noţiune şi caractere juridice; Informaţiile furnizate de profesionişti;  Probleme specifice privind 
consimţământul; Probleme speciale privind restabilirea echilibrului contractual  

Tema 5: Obligațiile profesionisților în raporturile cu consumatorii – 2 ore 

Înțelegerea principalelor obligații ale profesionistilor în raporturile cu consumatorii 

Tema 6: Rolul autorităților și al organizațiilor neguvernamentale în protecția consumatorilor 
– 2 ore 

TEMA 7: Combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii – 2 
ore 

Noţiunea de practici comerciale înșelîtoare şi de practici comerciale agresive; Caracteristicile 
generale ale regimului juridic creat de Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte 
ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii. Răspunderea juridică pentru practici comerciale 
incorecte şi înşelătoare. 

TEMA 8: Regimul juridic al răspunderii pentru produse defectuoase – 2 ore 

Raspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte potrivit Legii nr. 
240/2004, cu modificările ulterioare; Caracteristicile generale ale regimului juridic creat de Directiva 
85/374/CEE privind raspunderea pentru produse cu defecte; Domeniul de aplicare al raspunderii 
pentru produse cu defecte: analiza notiunilor de produs, producator, produs defectuos, victima. 

 TEMA 9: Regimul juridic al contractelor la distanta – 2 ore 

Noțiunea de contract la distanță. Domeniul de aplicăre al reglementării privind contractele la 
distanță, potrivit OUG 34/2014. Informațiile pe care profesionistul trebuie să le pună la dispoziția 
consumatorului înainte de încheierea contractului la distanță. Dreptul de retragere din contrcatul la 
distanță. Efectele exercitării dreptului de retragere din contractul la distnță. Excepții de la dreptul de 
retragere.. 

TEMA 10: Regimul juridic al clauzelor abuzive in contractele incheiate cu consumatorii - 2 
ore   

Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si 
consumatori, cu modificarile ulterioare;  Directiva Consiliului 93/13/C.E.E. privind clazele abuzive in 
contractele incheiate cu consumatorii; Domeniul de aplicare al Legii nr. 193/2000 privind clauzele 
abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori, cu modificarile ulterioare; 
Notiunea de clauze abuzive in contractele cu consumatorii si criteteriile pentru determinarea 
caracterului abuziv al acestora. 
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Tema 11: Regimul juriridic al protecției consumatorilor în materia vânzării 
produselor și al garanțiilor asóciate acestora  - 2 ore 
 
Tema 12: Protecția consumatorilor în ceea ce privește comercializarea pachetelor 
de servicii turistice – 2 ore 
 
 
 
Bibliografie 

1. Juanita Goicovici, Dreptul consumaţiei, ed. Syllabus, 2006 
2. Juanita Goicovici, Dicționar de dreptul consumului, ed. C.H. Beck, 2010 
3. LAMY – DROIT ECONOMIQUE – Concurence, Distribution, 

Consommation, LAMY SA, Paris, 2005 
4. F. Tudoroiu, Cristina Andreea Popirtac, Dreptul consumatorilor. O 

provocare pentru afaceri. Ed UJ, 2013 
5. Coord. Paul Vasilescu, Consumatorismul contractual. Repere pentru 

o teorie generală a contractelor de consum, ed. Sfera Juridică, 2008 
6. Anca Nicoleta Gheorghe, Camelia Spasici, Dana Simona Arjoca, 

Dreptul consumației, ed. Hamangiu, 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista materialelor 
didactice 
necesare 

 
 
Bibliografia indicata 
Prelegerile de curs 
Legislaţia relevantă în materie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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 10% 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc 20% 

 
- 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.}. 
  
Lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă) 
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Cerinţe minime pentru nota 5  
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10  
(sau cum se acordă nota 10) 

 
Să dovedească însuşirea minimă a meteriei 

Lucrarea să nu conţină erori grave 
Activitate minimă în timpul semestrului 

 
 
 
 

 
Răspuns corect la toate subiectele 

Activitate susţinută în timpul semestrului 
Cunoaşterea în afara cursului a unor elemente din 

bibliografia indicată 

 
 
 

Data completării:    13.11.2017 
 
      Semnătura titularului: ____________________ 
 

Conf. Univ. Milena Tomescu 


