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UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAȘI 

FACULTATEA DE DREPT 
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1. Instituția de învățământ superior UNIVERSITATEA  „PETRE ANDREI” DIN IAȘI 
1.2. Facultatea de DREPT 
1.3. Departamentul ŞTIINŢE JURIDICE 
1.4. Domeniul de studii DREPT 
1.5. Ciclul de studii LICENȚĂ 
1.6. Programul de studii/Calificarea   

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei DREPTUL CONCURENŢEI 
2.2. Titularul activităților de 
curs 

Conf. univ. dr. ANGELA MÎŢĂ BACIU 

2.3. Titularul activităților de 
seminar 

Conf. univ. dr. ANGELA MÎŢĂ BACIU 

2.4. Anul de studiu:  III 2.5. 
Semestrul 

2 2.6. Tipul 
de 
evaluare 

Colocviu 2.7. 
Regimul 
disciplinei 

 OP 

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

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

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

Distribuția fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 25   
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme referate, portofolii și eseuri 16 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activități....  
3.7. Total ore studiu individual 60 
3.8. Total ore din planul de învățământ 40 
3.9. Total ore pe semestru 100 
3.10. Numărul de credite 4 

 
4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum ca discipline recomandate: dreptul civil, drept comercial, 
4.2. de competențe - cunoașterea noțiunilor de bază ale dreptului concurenței; 

- cunoașterea și înțelegerea formelor răspunderii civile, contravenționale, 
penale; 

 
5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfășurare a cursului sala de curs cu videoproiector 
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului Sală de seminar 

 
6. Competențe specifice acumulate 

Competențe profesionale CT1 - Realizarea de studii/analize privind mediul de 
afaceri in mediu concurențial; 
 

Competențe transversale CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod 
eficient și responsabil, cu respectarea regulilor 
deonotologice specifice mediului concurențial;   
Derularea afacerilor potrivit concurentei loiale; 
CT2.  Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în 
echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu 
respectarea palierelor ierarhice; 
CT3. Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare 
și a surselor de informare și de formare profesională 
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asistată, atât în limba română, cât și într-o limbă 
străină 

 
7. Obiectivele disciplinei (din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul 
general al 
disciplinei 

Cursul şi seminariile urmăresc familiarizarea studenților cu principalele concepte, 
categorii şi instituții ale dreptului concurenței. Atât în expuneri, cât şi în dialogul cu 
studenții se va pune accentul pe  noțiunea de concurenta si delimitarea dreptului 
concurentei de alte discipline, Raportul juridic de concurenta. 2.5. Formele 
concurentei,regimul juridic aplicabil domeniilor deschise concurentei, dreptul 
antimonopol, concurenta neloiala 
 

7.2. Obiective 
specifice 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice 
disciplinei) 

ü identificarea de termeni, relaţii, procese, perceperea unor relaţii şi conexiuni 
în cadrul domeniului dreptului concurenței; 

ü utilizarea corectă a termenilor de specialitate din domeniul dreptului 
concurenței; 

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, 
precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

ü generalizarea, particularizarea, integrarea unor domenii economice in dreptul 
concurenței; 

ü realizarea de conexiuni între elementele dreptului concurenței; 
ü capactitatea de analiză şi sinteză în procesul de luare a deciziilor, prin aplicare 

cunoştinţelor dobândite. 
3. Instrumental-aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice 
specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 

ü relaţionări între elementele ce caracterizează activităţile de dreptul al 
concurenței; 

ü descrierea unor stări, sisteme, procese, fenomene ce apar in aplicarea dreptului 
concurenței; 

ü capacitatea de a transpune în practică cunoştiinţele dobândite în cadrul cursului; 
ü abilităţi de cercetare, creativitate în domeniul dreptului concurenței; 
ü capacitatea de a depista, identifica si a soluţiona litigii apărute în activităţile 

desfăşurate în domeniu. 
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul 
ştiinţific / cultivarea  unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / 
promovarea unui sistem de valori juridice, morale şi civice / valorificarea optimă şi 
creativă 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 ) 

ü implicarea în activităţi ştiinţifice în legătură cu disciplina; 
ü acceptarea unei valori atribuite unui obiect, fenomen, comportament, etc. conform 

legislaţiei în vigoare; 
ü 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 
  

 
8. Conținut  

8.1. Curs Metode de predare Observații (ore şi referinţe bibliografice) 
TEMA. I. ASPECTE GENERALE 
PRIVIND DREPTUL 
CONCURENŢEI  
1.Definiţia dreptului concurenţei  
2.Obiectul dreptului concurenţei  
3.Trăsăturile dreptului concurenţei  
4.Legătura dreptului concurenţei cu 
alte ramuri de drept  
5.Izvoarele dreptului concurenţei  

PRELEGERE 1 ora, referințe bibliografice: 
  
Octavian Căpățână –  Dreptul concurentei 
comerciale, Editura Lumina Lex, 
București, 1996  
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TEMA II. INSTITUŢII 
FUNDAMENTALE ALE 
DREPTULUI CONCURENŢEI 
1. Concurenţa  
2. Piaţa relevantă   
3. Întreprinderea  
4. Felurile concurenţei  

PRELEGERE 1 ora, referințe bibliografice: 
  
Octavian Căpățână –  Dreptul concurentei 
comerciale, Editura Lumina Lex, 
Bucuresti, 1996  
 

TEMA III. RAPORTUL JURIDIC 
DE CONCURENŢĂ 
 

PRELEGERE 2 ore, referințe bibliografice:   
Octavian Căpățână –  Dreptul concurentei 
comerciale, Editura Lumina Lex, 
Bucuresti, 1996 

Tema IV. AUTORITATEA 
PUBLICĂ ÎN DOMENIUL 
CONCURENŢEI  
 

PRELEGERE  1 ora, referințe bibliografice:   
Valentin Mircea, Legea concurentei. 
Comentarii si explicatii, Ed. C.H.Beck, 
2012 

Tema IV. PRACTICILE 
MONOPOLISTE.   
ÎNŢELEGERILE ŞI 
ACORDURILE 
ANTICONCURENŢIALE  
Tema VI. ABUZUL DE POZIŢIE 
DOMINANTĂ  
CAP.3. CONCENTRĂRILE 
ECONOMICE  
CAP.4. AJUTOARELE DE STAT  
CAP.5. ASPECTE 
PROCEDURALE ŞI SANCŢIUNI   

PRELEGERE  2 ore, referințe bibliografice:  
Gabriel Boroi, Dreptul concurentei. Note 
de curs, Institutul de drept si Relatii 
Internationale N. Titulescu, București, 
1996 
Valentin Mircea, Legea concurentei. 
Comentarii si explicatii, Ed. C.H.Beck, 
2012; 
Emilia Mihai – Dreptul concurentei, Ed. 
All Beck, 2004; 

Tema VI. CONSILIUL 
CONCURENTEI. SCOP SI 
ATRIBUTII.COMPETENTE 

PRELEGERE  1 ora, referințe bibliografice:     
Emilia Mihai – Dreptul concurentei, Ed. 
All Beck, 2004; 

Tema VII. CONCURENTA SI 
COMERTUL ONLINE 

 PRELEGERE 1 ora, referințe bibliografice:     
Emilia Mihai – Dreptul concurentei, Ed. 
All Beck, 2004; 

Tema VIII. CONCURENŢA 
NELOIALA 
CAP. 1. ASPECTE 
INTRODUCTIVE  
CAP. 2. RĂSPUNDEREA PENTRU 
CONCURENŢA NELOIALĂ  
CAP. 3 ACTELE DE 
CONCURENŢĂ NELOIALĂ 

 PRELEGERE 2 ore, referințe bibliografice:  
Emilia Mihai – Dreptul concurentei, Ed. 
All Beck, 2004;  
Paul Craig & Grainne de Burca, Drept 
comunitar, texte si jurisprudență, Ed. 
C.H.Beck; 
 

Tema IX. INVESTIGAREA 
FAPTELOR DE CONCURENȚĂ 
1.SANCȚIONAREA 
PRACTICILOR MONOPOLISTE 
2. INSTANȚELE 
JUDECĂTOREȘTI  3.CAI DE 
ATAC 
3. SANCȚIUNI 
CONTRAVENȚIONALE. 
4.RECUPERAREA 
PREJUDICIULUI  

PRELEGERE 1 ora, referințe bibliografice:   
 
Valentin Mircea, Legea concurentei. 
Comentarii si explicații, Ed. C.H.Beck, 
2012; Gabriel Boroi, Dreptul concurentei. 
Note de curs, Institutul de drept si Relații 
Internaționale N. Titulescu, București, 
1996 
 

     
   

      
 

BIBLIOGRAFIE: 
 
1.Octavian Căpățână –  Dreptul concurentei comerciale, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1996; 



 4 
2. Valentin Mircea, Legea concurentei. Comentarii si explicații, Ed. C.H.Beck, 2012; 
3. Emilia Mihai – Dreptul concurentei, Ed. All Beck, 2004; 
4. Paul Craig & Grainne de Burca, Drept comunitar, texte si jurisprudență, Ed. C.H.Beck; 
5. Gabriel Boroi, Dreptul concurentei. Note de curs, Institutul de drept si Relatii Internationale N. 
Titulescu, București, 1996  
  

1.  
 
8.2. Seminar/laborator 

Metode de predare Observații (ore şi referinţe bibliografice) 

 Formele concurentei. 
 

Prezentarea noțiunilor - 
discuții cu studenții pe 
tematica seminarului. 

4 ore, referințe bibliografice:  Valentin 
Mircea, Legea concurentei. Comentarii si 
explicatii, Ed. C.H.Beck, 2012; 
 

Faptele de concurenta neloiala 
reglementare. Sancțiuni 
 

Prezentarea 
convențiilor - discuții 
cu studenții pe tematica 
seminarului. 

4 ore, referințe bibliografice:   
Gabriel Boroi, Dreptul concurentei. Note de 
curs, Institutul de drept si Relatii 
Internationale N. Titulescu, București, 1996 

Concentrările economice 
Condiţii de autorizare a concentrărilor 
economice 
1. Notificarea concentrărilor economice 
2. Deciziile emise de Consiliul 
Concurenţei în cazurile de concentrare 
economică 
3.Realizarea concentrărilor economice 

Prezentarea noțiunilor - 
discuții cu studenții pe 
tematica seminarului. 

3 ore, referințe bibliografice: 
Valentin Mircea, Legea concurentei. 
Comentarii si explicatii, Ed. C.H.Beck, 
2012; 
Octavian Căpățâna Dreptul concurentei 
comerciale”, Editura Lumina Lex, 
Bucuresti, 1996 

Operaţiunile de concentrare economică şi 
părţile implicate 
Exceptări în baza prevederilor legii 
concurenţei cu privire la concentrările 
economice 

Prezentarea noțiunilor - 
discuții cu studenții pe 
tematica seminarului. 

4 ore, referințe bibliografice:  Gabriel Boroi, 
Dreptul concurentei. Note de curs, Institutul 
de drept si Relatii Internationale N. 
Titulescu, București, 1996 

Înțelegerile antimonopol 
 

Prezentarea noțiunilor - 
discuții cu studenții pe 
tematica seminarului. 

4 ore, referințe bibliografice:  Valentin 
Mircea, Legea concurentei. Comentarii si 
explicatii, Ed. C.H.Beck, 2012;  

 
Politica de clemenţă 

Spețe/cauze - discuții 
cu studenții pe tematica 
seminarului. 
Jurisprudenta 

4 ore, referințe bibliografice: 
Octavian Căpățâna Dreptul concurentei 
comerciale, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 
1996   

Ajutorul de stat  
1. Condiții 2 . Exceptări 3. Recuperarea 
ajutorului de stat ilegal 
 

Prezentarea noțiunilor - 
discuții cu studenții pe 
tematica seminarului. 

4 ore, referințe bibliografice: 
Valentin Mircea, Legea concurentei. 
Comentarii si explicatii, Ed. C.H.Beck, 
2012   

     
   Test la ultimul seminar 1 h 
Bibliografie: 

1. Octavian Căpățâna – “Dreptul concurentei comerciale”, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 
1996; 

2. Valentin Mircea, Legea concurentei. Comentarii si explicatii, Ed. C.H.Beck, 2012; 
3. Emilia Mihai – Dreptul concurentei, Ed. All Beck, 2004. 

  
 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

- disciplina este elaborată pe baza unor manuale din domeniu recunoscute la nivel național  
- o parte din elementele prezentate în cadrul cursului și seminarului au fost dezbătute în cadrul unor conferințe și 
prelegeri naționale și internaționale; 
 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 
finală 
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10.4. Curs (Examen) - cunoaștere înțelegere și 

prezentarea; abilitatea de 
explicare 

COLOCVIU 80% 

10.5. Seminar  - cunoaștere și înțelegere 
și interpretare; 
- rezolvarea completă și 
corectă a spetelor  

- activității aplicative 
atestate/lucrări practice-
/referat   
- teste pe parcursul 

semestrului 
  

20% 

10.6. Standard minim de performanță: 
1. Studentul cunoaște care sunt principalele concepte, le recunoaște și le definește corect; 
2. Limbajul de specialitate este simplu, dar corect utilizat; 
3. Minim nota 5 la seminar; 
4. susținerea în limba română și/sau într-o limbă străină a unei lucrări de specialitate. Să  elaboreze, sa 
tehnoredacteze și sa prezinte/sa-si sustina lucrarea (eseu/referat), structurat, coerent, cursiv, pe o temă a actuală 
din temelele propuse din domeniul dreptului concurentei, sa raspunda intrebarilor din tematica eseului 

 
 
  
Data completării 
01/10/2022  

Titular de curs  

Conf. univ. dr. ANGELA MÎŢĂ-
BACIU 

Titular de seminar 
Conf. univ. dr. ANGELA MÎŢĂ-BACIU 

   
   
Data avizării în departament Director de departament  

            _____________________              ___________________     


