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Obiectivele disciplinei 

Însuşirea, de catre studenti, a principalelor concepte şi mecanisme legale prin prisma 

normelor juridice, care reglementează principalele relaţii sociale caracteristice 

specializări 

Însusirea şi uzitarea normelor juridice naţionale de protecţie a consumatorului, a 

standardelor europene de protecţie a consumatorului, rolul Curţii Europene de la 

Luxemburg legat de interpretarea principiilor europene în materia clauzelor 

contractuale abuzive 

Continut 

 

Capitole 

Legislatie si protectia consumatorului 

1. Noţiuni generale despres istemul de drept din România. Raportul juridic dintre dreptul 

naţional şi cel european 

2. Noţiunea de consumator în legislaţia naţională şi europeană.Drepturi specific acestuia, 

reglementate de Legea nr.296/2004 republicatăînanul 2008 

3. Raspunderea juridică a funcţionarului public abordată în strâsă legătură cu statutul juridic 

protectiv a consumatorului 

4. Analiza omparativa a posibilelor contractele pe care consumatorul le poate încheia cu 

profesionişti 

5. Mecanisme jurisdicţionale naţionale ş ieuropenepe care consumatorul le poate accesa cu 

scopul de a-şia păra drepturile 

 

Lucrari practice 

Model contract pedagogic. Aplicaţii practice 
 

Discutarea cazuisticii Curții Europene de Justiție privind clauzele abuzive. 

Modele de petetiţii şi cereri de chemare în judecată necesare protejării drepturilor 
consumatorului.  
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