FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii / Calificarea
1.7 Durata studiilor
1.8 Forma de învăţământ
1.9 Anul universitar

Universitatea „DANUBIUS” din Galaţi
de Drept
Drept Public şi Drept Privat
Drept
Licenţă
Drept/Licenţiat în drept
4 ani (8 semestre)
IF
2019-2020

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de
studiu

IV

2.5 Semestrul

VII

DREPTUL EUROPEAN AL CONCURENȚEI

Lect.univ.dr. Nicu Duret
Lect.univ.dr. Nicu Duret
Asist.univ.dr. Genica TOTOLICI
2.6 Tipul de
evaluare

E7

2.7 Regimul
disciplinei2

D.opt

2.8. Categoria
disciplinei 3

DS

2.9. Codul
disciplinei

DD4116

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
2
3.4 Total ore din planul de
42
din care: 3.5 curs
28
învăţământ
3.7 Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
3.8. Total ore de studiu individual
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

3.3 seminar / laborator
3.6 seminar / laborator

1
14
ore
30
20
30
80
1
1
1
125
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) (Se menţionează disciplinele care trebuie studiate anterior)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

Dreptul Uniunii Europene
Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a
seminarului / laboratorului

- sală de curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius Online,
internet
- sală de seminar, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius Online,
internet

1 Licenţă, masterat, doctorat
2
Obligatorie, opțională, facultativă
3
Fundamentală (DF), de specialitate (DS), complementară (DC)
1

6. Competenţe specifice acumulate (Vizează competenţele asigurate de
programul de studiu din care face parte disciplina.)Competenţe profesionale
competenţele asigurate de programul de studii din care face parte
disciplina.)Competenţe profesionale
Competenţ
e
transversal
e

C.4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul
altor state, prin următorii descriptori:
- Definirea conceptelor şi analiza acestora, precum şi a metodelor şi teoriilor utilizate în interpretarea şi
compararea instituţiilor din dreptul european al concurenţei;
- Interpretarea raportului dintre instituţiile dreptului român şi cele ale dreptului european prin utilizarea
metodelor comparative şi interpretative;
- Realizarea de corelaţii şi comparaţii între instituţii ale sistemului de drept naţional şi european într-un context
determinat;
- Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea metodelor de comparare a legislaţiei naţionale şi europene;
- Realizarea unui proiect sau a unui studiu privind raportul dintre instituţiile de drept naţional şi cele de drept
european.
C.5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă concretă de
Drept European al Concurenței
- Identificarea surselor de informare în domeniul Dreptului European al Concurenței (legislaţie, doctrină şi
jurisprudenţă), aplicabile la o problemă de drept, inclusiv utilizarea bazelor de date juridice) ;
- Explicarea și interpretarea surselor de informare din domeniul Dreptului European al Concurenței (legislaţia,
doctrina şi jurisprudenţa), referitoare la o problemă concretă de Dreptul European al Concurenței;
- Selectarea informaţiilor juridice necesare pentru rezolvarea unei probleme concrete de Dreptul European al
Concurenței;
- Evaluarea critică a textelor din legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă, referitoare la o problemă concretă de
Dreptul European al Concurenței;
- Elaborarea de proiecte profesionale utilizând legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa specifice Dreptului European
al Concurenței.
C. 6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere
juridic şi în soluţionarea lor, prin următorii descriptori:
- Identificarea corectă a reglementărilor legale şi utilizarea raţionamentelor juridice;
- Explicarea şi interpretarea modului în care fenomenul juridic se intersectează cu situaţiile de fapt (modul în
care o situaţie de fapt dobândeşte semnificaţii în plan juridic);
- Soluţionarea problemei de drept pe care o ridică o situaţie de fapt;
- Realizarea selecţiei corecte şi argumentate între mai multe soluţii care pot fi date unei situaţii de fapt;
- Elaborarea unui studiu şi / sau proiect profesional pornind de la încadrarea juridică a unei situaţii de fapt.
CT 1 Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deonotologice
specifice domeniului dreptului european al concurenței;
CT 2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea
palierelor ierarhice.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

Pregătirea studenţilor cu temeinice cunoştinţe, cu privire la problematica politicii de
concurenţă a Uniunii Europene. Analiza principiilor mediului concurenţial şi a
reglementărilor legale din spaţiul Uniunii Europene este esenţială pentru a înţelege
trăsăturile de bază ale pieţei interne a Uniunii Europene. Cursul nu se va rezuma însă
strict la normele legale referitoare la concurenţa în Uniunea Europeană, ci va explora
şi cadrul instituţional de susţinere al politicii de concurenţă, precum şi implicaţiile
economice ale implementării acestei politici, atât la nivel macroeconomic, cât şi
microeconomic.
- definirea şi integrarea Dreptului European al Concurenţei în cadrul ştiinţelor
juridice;
- cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice Dreptului European al
Concurenţei;
- definirea conceptului de izvor al dreptului Uniunii Europene, enumerarea şi
caracterizarea izvoarelor dreptului Uniunii Europene;
- identificarea obiectivelor Dreptului European al Concurenţei;
-prezentarea principalilor actori implicaţi în politica în domeniul concurenţei;
- analizarea practicilor interzise în domeniul concurenţei;
- corelarea legislaţiei interne cu legislaţia europeană în vederea unei viziuni
integratoare asupra fenomenologiei juridice a relaţiilor dintre state;
- capacitatea de a susţine un discurs logic, coerent, de a argumenta opiniile, situații
de caz, de a formula concluzii originale, de a utiliza corect limbajul juridic.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Uniunea Europeană – scurtă prezentare

Metode de predare
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
prezentări video, sistem e-learning

Observaţii
7 ore

2

2. Consideraţii generale privind dreptul european al concurenţei

prelegerea, discursul interactiv,
6 ore
dezbaterea unor texte de lege,
prezentări video, sistem e-learning
3. Practici interzise în domeniul concurenţei
prelegerea, discursul interactiv,
7 ore
dezbaterea unor texte de lege,
prezentări video, sistem e-learning
4. Statul şi piaţa
prelegerea, discursul interactiv,
8 ore
dezbaterea unor texte de lege,
prezentări video, sistem e-learning
8.2 Seminar / laborator
Metode şi procedee didactice
Observaţii
1. Drept european al concurenţei: izvoare,
explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea,
1 oră
caracteristici
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări video, sistem elearning
2. Drept european al concurenţei: noţiune, explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea,
2 ore
conţinut, obiective, principalii actori
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de caz,
implicaţi
analiza, sinteza, prezentări video, sistem elearning
3. Acorduri şi înţelegeri între întreprinderi. explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea,
4 ore
Abuzul de poziţie dominantă
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări video, sistem elearning
4. Controlul concentrărilor
explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea,
2 ore
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări video, sistem elearning
5. Ajutoarele de stat acordate
explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea,
4 ore
întreprinderilor. Întreprinderile publice
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări video, sistem elearning
6. Cooperarea în aplicarea dreptului
explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea,
1 oră
concurenţei
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări video, sistem elearning

8.3. Bibliografie
Bibliografie obligatorie
1. Coman, G. (2011). Concurenţa în dreptul intern şi european. Bucureşti: Hamangiu;
2. Ezrachi, A. (2016). EU Competition Law: An Analytical Guide to the Leading Cases, Fifth Edition,
Bloomsbury Publishing, Oxford, United Kingdom;
3. Frenz, W.(2016). Handbook of EU Competition Law, Springer, Aachen Germany;
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University Press, Oxford, United Kingdom;
5. Lazăr, I. (2016). Dreptul Uniunii Europene în domeniul concurenței, Universul Juridic, București;
6. Mircea, V.(2012). Legislaţia concurenţei - Comentarii şi explicaţii, ediția 1, ed. C.H. Beck, București.
7. Niţă, M. & Gheorghiu, Ghe. (2011). Dreptul concurenţei interne şi europene. Curs universitar. Bucureşti:
Universul Juridic.
Bibliografie complementară
1. Arcelin, L. (2009). Droit de la concurrence. Les pratiques anticoncurentielles en droit interne et
communautaire. Rennes Cedex: Presses Universitaires de Rennes;
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3. Craig, Paul & Burca, de Grainne (2009). Dreptul Uniunii Europene. Comentarii, jurisprudenţă şi doctrină.
Ediţia a IV-a. Drept comunitar, serie coordonată de B. Andreşan-Grigoriu şi T. Ştefan. Bucureşti: Hamangiu
4. Cotuţiu, A. & Sabău, G. V. (2008). Drept român şi comunitar al concurenţei. Bucureşti: C. H. Beck
5. Ezrachi, A. (2016). EU Competition Law: An Analytical Guide to the Leading Cases, Fifth Edition,
Bloomsbury Publishing, Oxford, United Kingdom;
6. Frenz, W.(2016). Handbook of EU Competition Law, Springer, Aachen Germany;
7. Jones, A., Sufrin, B.(2016). EU Competition Law: Text, Cases, and Materials, Sixth Edition, Oxford
University Press, Oxford, United Kingdom;
8. Lazăr, I. (2016). Dreptul Uniunii Europene în domeniul concurenței, Universul Juridic, București;
9. Lowe,P., Marquis,M., Monti, G. (2016). European Competition Law Annual 2013: Effective and Legitimate
Enforcement of Competition Law, Bloomsbury Publishing, Oxford, United Kingdom;
10. Nazzini, R. (2011). The Foundations of European Union Competition Law: The Objective and Principles of
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Article 102, OUP Oxford, Oxford, UK.
11. Mircea, V.(2012). Legislaţia concurenţei - Comentarii şi explicaţii, ediția 1, ed. C.H. Beck, București.
12. Niţă, M. & Gheorghiu, Ghe. (2011). Dreptul concurenţei interne şi europene. Curs universitar. Bucureşti:
Universul Juridic
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținutul disciplinei Dreptul European al Concurenţei asigură atingerea rezultatelor învățării prin dobândirea
competențelor profesionale necesare ocupațiilor specifice domeniului juridic, conform COR ISCO 08.
Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din alte centre
universitare din ţară şi din străinătate şi valorifică practica judiciară recentă ce interesează instituţii aparţinând Dreptului
European al Concurenţei.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Evaluare finală

Frecvenţă, parcurgerea
bibliografiei, cunoaşterea
informaţiei predate la curs,
gradul de însuşire a
limbajului de specialitate
Frecvenţă, elaborarea unor
referate, teme de casă, teste,
participarea la dezbateri,
gradul de însuşire a
limbajului de specialitate

10.5 Seminar

10.2 Metode de
evaluare
Examen scris

10.3 Pondere din
nota finală (%)
90

Evaluare continuă

10

10.6 Standard minim de performanță
- cunoaşterea în proporţie de 50 % a informaţiei transmise;
- activitate la seminar de 50 %.
Data completării
10.09.2019

Semnătura titularului de curs
Lect.univ.dr. Nicu Duret

Semnătura titularului de seminar
Asist.univ.dr. Genica TOTOLICI

__________________________
Lect.univ.dr. Nicu Duret

__________________________
Data avizării în departament
12.09.2019

Semnătura Directorului de departament
Lect.univ.dr. Iulian SAVENCO

________________
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