
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
DREPTUL EUROPEAN AL CONCURENȚEI,  

2017-2018 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Științe Economice și Drept  
1.3 Departamentul Drept și Administrație Publică 
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Drept/Specialist în domeniul juridic 
1.7 Forma de învăţământ IFR 

 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Dreptul european al concurenței 
2.2 Titularul disciplină (coordonator disciplină) Prof.univ.dr. Ionel Didea 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Sorina Ionescu 
2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei S/A 
 
  

3. Timpul total estimat 
3.1 Total ore din planul de înv.  28 3.2 Din care S.I. 14 3.3 SF/ST/L/P 14 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual    ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 32 
din care:  
Echivalent ore curs forma IF 14 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 15 
Tutorat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi (exemplu: comunicarea bidirecţională cu titularul de disciplină) 2 
3.7 Total ore studiu individual 61 
3.8 Total ore pe semestru 75 
3.9 Număr de credite 3 

 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 De curriculum  
4.2 De competenţe  

 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 De desfăşurare a cursului ► Materialul de studiu este realizat în tehnologie ID/IFR 

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

- Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar cu videoproiector și ecran 
- Participarea studenţilor la seminarii/laboratoare proiecte 
- Susţinerea testului de verificare 
- Respectarea termenelor de predare a temei de casă 

 
 

6. Competenţe specifice vizate 
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• C3. Aplicarea legislatiei romanesti, a legislatiei europene si a celorlalte instrumente juridice 
internationale 

C
om

pe
te

nţ
e 

tra
ns

ve
rs

al
e 

 
 

Nu este cazul 

 
 

7. Obiectivele disciplinei  
7.1 Obiectivul general al Dobândirea de cunoștințe temeinice de către studenți cu privire la problematica politicii de 

 



disciplinei concurență a Uniunii Europene. 
 

7.2 Obiectivele specifice 

A. Obiective cognitive 
Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei 
Identificarea obiectivelor dreptului european al concurenţei; 
Analizarea practicilor interzise în domeniul concurenţei; 

B. Obiective procedurale 
         Aplicarea cunoştinţelor teoretice dobândite la cazuri practice 

        Deprinderea studenţilor în elaborarea de raţionamente juridice  
        Corelarea legislaţiei interne cu legislaţia europeană 
C. Obiective atitudinale 

Formarea conştiinţei juridice 
Înţelegerea necesităţii unei pregătiri profesionale continue, a cunoaşterii actelor legislative 
noi şi a jurisprudenţei în domeniu  

 
 

8. Conţinuturi 

8.1. Unităţi de învăţare 
Nr. 
or
e 

Metode de lucru 
Observaţii 

Resurse folosite 

U.1. Noțiuni introductive privind dreptul european al concurenței 2 

- Utilizare 
material format 
printat 
- E-mail 
- Consultaţii 

Materialul didactic 
este divizat în unităţi 
de studiu, care 
facilitează învăţarea 
graduală şi 
structurată. 
 
Reglementări 

U.2. Egalitatea între întreprinderi în dreptul european al concurenței 3 
U.3. Protecția înțelegerilor și practicilor anticoncurențiale 3 
U.4. Concurența neloială 3 

U.5. 
Ajutorul de stat 3 

Bibliografie: 
1. Ana-Maria Toma-Bianov, Aplicarea privată a regulilor concurenței în Uniunea Europeană. Acțiunile în despăgubire 
promovate în fața instanțelor naționale și tribunalelor arbitrale, Editura Universitară, 2016 
2. Ioan Lazăr, Dreptul Uniunii Europene în domeniul concurenței, Editura Universul Juridic, București, 2016 
3. Giorgiu Coman, Evoluția dreptului concurenței, Editura Hamangiu, 2015 
4.  Ionel Didea, Dreptul european al concurenței, Editura Universul Juridic, București, 2014 
5. Laura Elena Maierean, Dreptul european al concurenței, Edutura Universitară, București, 2014 
6. Gheorghe Gheorghiu, Manuela Niță, Dreptul concurenței interne și europene, Editura Universul Juridic, 2011 
7. Giorgiu Coman, Concurența în dreptul intern și european, Editura Hamangiu, 2011 

8.2. Aplicaţii: Seminar 
Nr. 
Or
e 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1. 
Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei, a 
competențelor vizate, a modalităților de evaluare, distribuirea 
temelor de referat și a spețelor 

1 
- dialogul 
- dezbatere 
lucru în echipa 

- conversaţia 
euristică 

 

Videoproiector, 
Studiu de caz, 

predare  temă de 
casă, explicație, test 

de verificare 

2. Noțiuni introductive privind dreptul european al concurenței 2 
3. Egalitatea între întreprinderi în dreptul european al concurenței 3 
4. Protecția înțelegerilor și practicilor anticoncurențiale 2 
5. Concurența neloială 2 
6. Ajutorul de stat 2 
7. Verificare finală  2   
Bibliografie: 
1. Ana-Maria Toma-Bianov, Aplicarea privată a regulilor concurenței în Uniunea Europeană. Acțiunile în despăgubire 
promovate în fața instanțelor naționale și tribunalelor arbitrale, Editura Universitară, 2016 
2. Ioan Lazăr, Dreptul Uniunii Europene în domeniul concurenței, Editura Universul Juridic, București, 2016 
3. Giorgiu Coman, Evoluția dreptului concurenței, Editura Hamangiu, 2015 
4.  Ionel Didea, Dreptul european al concurenței, Editura Universul Juridic, București, 2014 
5. Laura Elena Maierean, Dreptul european al concurenței, Edutura Universitară, București, 2014 
6. Gheorghe Gheorghiu, Manuela Niță, Dreptul concurenței interne și europene, Editura Universul Juridic, 2011 
7. Giorgiu Coman, Concurența în dreptul intern și european, Editura Hamangiu, 2011 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
• Însuşirea corectă a conceptelor specifice dreptului concurenței. 
• Competenţele ce vor fi dobândite la nivelul disciplinei vor satisface  așteptările angajatorilor  din domeniul 

juridic și ale asociațiilor profesionale. 
Notă: Universitatea din Piteşti  evaluează periodic gradul de satisfacție  al reprezentanților angajatorilor față de 
competențele profesionale  și transversale dobândite de către absolvenții 
 
 
 

 



10.  Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere  

din nota finală 

10.4 Curs 

 
- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate. 
 

 
 
 Evaluare finală (întrebări 
teoretice) 

 
 
10 %  
 
 
 

10.5 Seminar 

 
- participarea activă la seminar 
- rezolvarea cazurilor practice;  
- gradul de asimilare a cunoștințelor de 
specialitate 
- gradul de încadrare în cerinţele 
impuse în ceea ce priveşte realizarea 
referatului şi a temei de casă. 

 
Activitate seminar (expunerea 
liberă a studentului, chestionare 
orală) 
 
Test de verificare scris 
 
Temă de casă 
 
Prezentarea referatului  
 

 
 
 
10% 
 
 
30% 
 
20% 
 
30% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Cunoaşterea noţiunilor de bază ale disciplinei 
2. Prezentarea referatului 
3. Prezentarea temei de casă 
4. Nota 5 la testul scris  
5. Nota 5 la evaluarea finală 

 
Data completării   Titular disciplină,                Titular de seminar, 
19 septembrie 2017      Prof. univ. dr. Ionel Didea            Lect. univ. dr. Sorina Ionescu 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,  Director de departament,   Director de departament, 
29 septembrie 2017      (prestator)   (beneficiar), 
               Lect.univ.dr. Daniela Iancu    Lect.univ.dr. Daniela Iancu     
 
 Director Centrul IFR 

Conf. univ. dr. Mădălina Brutu 
 

                
 
 
  

 


