
FIŞA DISCIPLINEI 

pentru anul universitar 2022/23 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Facultatea de Științe și Arte 

1.3. Domeniul de studii Drept 

1.4. Ciclul de studii Licență 

1.5. Programul de studiu  Drept 

1.6. Calificarea Licențiat în științe juridice 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de Științe Juridice 

2.1. Denumirea disciplinei Dreptul consumului 

2.2. Tip activitate Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

AI   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Dr. Vallasek Magdolna 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar - 

laborator - 

proiect - 

2.5. Anul de studiu IV 2.6. Semestrul 7 2.7. Forma de 

verificare 

C 2.8. Tipul disciplinei DO 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 

Categoria 

disciplinei 

- 2.11. Codul 

disciplinei 

KBJJ0521 

 

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

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

2 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar /   

    laborator/ 

     proiect/ 

     practică 

- 

3.4. Total ore din planul de 

învățământ 

28 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/ 

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

- 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 4 

3.8. Total ore pe semestru 100 

3.9. Total ore studiu individual 72 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 50 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

22 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri - 

d) Tutoriat - 

e) Examinări  - 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 
                               



f) Alte activități:  - 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competențe  

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 

6. Competențele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

 – Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic 

– Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic 

– Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice 

internaţionale 

– Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european 

şi dreptul altor state 

– Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de 

drept concretă 

– Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct 

de vedere juridic şi în soluţionarea lor 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

– Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor 

deontologice specifice domeniului 

– Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu 

respectarea palierelor ierarhice  

– Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de formare 

profesională asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp 

alocat / 

Observații 

Introducere. Codul Consumului. Reguli generale, 

principii. 

Prelegere, discuții, analiză 

jurisprudență 

2 

Contractul de consumație 4 

Obligații precontractuale  2 

Clauzele abuzive și protecția consumatorului  2 

Denunțarea unilaterală  2 

Răspunderea profesionistului pentru produsele defecte  2 

Contractele la distanță  2 

Contracte încheiate în afara spațiilor comerciale  2 

5.1.  De desfășurare a cursului videoproiector 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

videoproiector 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

 Acumularea cunoştinţelor teoretice în domeniul protecției 

consumatorului precum şi capacitatea de analizare a jurisprudenței 

internaționale. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

 

 Marcarea punctelor de legătură cu alte domenii de știință, cu alte 

ramuri de drept şi prezentarea legislaţiei din România în lumina 

dreptului comunitar. 



Vânzarea de consumație  2 

Creditul pentru consum  2 

Publicitatea produselor și serviciilor  2 

Protecția consumatorului în comercializarea serviciilor 

turistice 

 2 

Protecția consumatorului în comercializarea 

alimentelor 

 2 

Bibliografie 

Gheorghe – Spasici – Arjoca: Dreptul consumației.Ed. Hamangiu, București, 2012,  

J. Goicovici, Dreptul Consumaţiei, Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2006,  

Tudoriu Felix: Drepturile consumatorului: o provocare pentru afaceri. Universul Juridic, Bucuresti, 2013 

Fazekas Judit: Fogyasztóvédelmi jog, Complex Kiadó, Budapest, 2007 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Studiul disciplinei propune acumularea unor cunoștințe teoretice și deprinderi practice absolut necesare în 

practicarea oricărei profesii juridice. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Prezența la cursuri în proporție de cel puțin 75%. 

 

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 

10.4. Curs Verificarea acumulării şi 

utilizarea cunoștințelor 

Examen scris (colocviu) 100% 

   

10.6. Standard minim de performanță 

Cunoaşterea legislaţiei specifice şi a terminologiei din domeniu. Soluționare de spețe specifice tematicii 

parcurse, argumentare. Obținerea notei 5 la examinarea finală. 
 

 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

 06.08.2022     Dr. Magdolna Vallasek        

 

                                                       

 

 

               

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

06.09.2022       Dr. Emőd Veress 

         

Semnătura responsabilului programului de studii 

      Dr. Emőd Veress 

                                                                         


