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

DREPT COMERCIAL I
Conf. univ. dr. Angelica ROŞU
Asist. univ. dr. Florentina Mirabela DRĂGAN
2.6 Tipul de
evaluare

E7

2.7 Regimul
disciplinei2

DO

2.8. Categoria
disciplinei 3

DS

2.9. Codul
disciplinei

DD4107

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

C.1. Utilizarea adecvată a conceptelor, noţiunilor specifice dreptului comercial

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 curs, video-proiector, laptop, platforma e-learning Danubius online,
internet

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

1

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţe specifice acumulate (Vizează competenţele asigurate de programul de studiu din
care face parte disciplina.)
C.3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale
Identificarea normelor juridice din sistemul de drept românesc şi european şi a principalelor instrumente juridice
internaţionale
Explicarea şi interpretarea normelor juridice naţionale, a celor europene şi a prevederilor internaţionale prin utilizarea
cunoştinţelor însuşite
Identificare prevederilor legale din legislaţia românească, europeană sau internaţională, aplicabile într-un context determinat
Realizarea studiului juridic şi distingerea între prevederile relevante faţă de cele irelevante care au incidenţă în rezolvarea
unor situaţii specifice
C.4. Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul
altor state
Definirea conceptelor şi analiza acestora, precum şi a metodelor şi teoriilor utilizate în interpretarea şi compararea
instituţiilor din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state
Interpretarea raportului dintre instituţiile dreptului român şi cele ale dreptului european şi dreptului altor state prin utilizarea
metodelor comparative şi interpretative
Realizarea de corelaţii şi comparaţii între instituţii ale sistemului de drept naţional, european şi cele ale altor state într-un
context determinat, cu utilizarea metodelor şi tehnicilor specifice
Interpretarea şi evaluarea metodelor specifice ce pot fi utilizate pentru determinarea raportului dintre instituţiile dreptului
naţional, ale dreptului european şi ale dreptului altor stat
C.6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere
juridic şi în soluţionarea lor
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, prin utilizarea raţionamentelor juridice
Realizarea selecţiei corecte şi argumentate între mai multe soluţii care pot fi date unei situaţii de fapt
CT 1 Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deonotologice specifice
dreptului comercial

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 instituţiile
juridice de drept comercial.
Cursul de faţă urmăreşte cunoaşterea aprofundată a instituţiilor de bază ale
dreptului comercial român, în raport cu dispoziţiile legale în materie,
doctrina existentă şi practica instanţelor judecătoreşti.
Prin multiple exemple din practica judecătorească se urmăreşte cimentarea
cunoştinţelor teoretice şi însuşirea rezolvării practice a speţelor cu care se
confruntă specialiştii în materie.
S-a avut în vedere că un bun specialist trebuie să cunoască deopotrivă atât
dispoziţiile legale în vigoare, doctrina juridică în materie, cât şi practica
judecătorească unitară existentă la data soluţionării unei cauze comerciale.
Cursul subliniază importanţa dreptului comercial în sistemul de drept
românesc şi activitatea practică a specialistului, în cadrul noilor relaţii social
economice, care au impus revitalizarea acestei ramuri de drept.
Obiectivele disciplinei rezonează cu logica internă a planului de învăţământ
şi care vizează o justă îmbinare a perspectivei general-teoretice asupra
dreptului cu aceea de specialitate.
•receptarea dreptului comercial ca ramură distinctă de drept privat;
•utilizarea adecvată a noţiunilor specifice dreptului comercial;
•cunoaşterea criteriilor de identificare a raporturilor juridice dintre
profesionişti;
•conturarea conceptului de întreprindere;
•identificarea categoriilor de persoane considerate a avea calitatea de
comerciant;
•analizarea modalităţilor de dobândire şi pierdere a calităţii de comerciant,
precum şi a mecanismelor juridice conexe desfăşurării activităţii
comercianţilor;
•prezentarea formelor societăţilor comerciale;
•capacitatea de a susţine un discurs logic, coerent, de a argumenta opiniile,
de a formula concluzii originale, de a utiliza corect limbajul juridic;
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•dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză, de evaluare şi autoevaluare, de
adaptare la noi situaţii.

8. Conţinuturi
Metode de predare
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
prezentări video, sistem e-learning
2. Profesionistul şi întreprinderea. Fondul de comerţ
prelegerea, discursul interactiv,
dezbaterea unor texte de lege,
prezentări video, sistem e-learning
3. Consideraţii generale privind societăţile comerciale.
prelegerea, discursul interactiv,
Clasificare
dezbaterea unor texte de lege,
prezentări video, sistem e-learning
4. Societăţile comerciale – înfiinţare, funcţionare, modificarea,
prelegerea, discursul interactiv,
dizolvare şi lichidare
dezbaterea unor texte de lege,
prezentări video, sistem e-learning
8.2 Seminar / laborator
Metode şi procedee didactice
1. Consideraţii generale privind dreptul comercial.
explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea,
Concepţia monistă a Codului civil actual cu privire brainstorming-ul, problematizarea, studiul de caz,
la raporturile de drept privat
analiza, sinteza, prezentări video, sistem e-learning

Observaţii
5 ore

2. Profesionistul şi întreprinderea

2 ore

8.1 Curs
1. Consideraţii generale privind dreptul comercial. Noua
realitate normativă

3. Fondul de comerţ
4. Noţiunea, definiţia şi natura juridică a societăţii
comerciale
5. Formele şi clasificarea societăţilor comerciale
6. Constituirea şi funcţionarea societăţilor
comerciale
7. Modificarea societăţilor comerciale
8. Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale

explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări video, sistem e-learning
explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări video, sistem e-learning
explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări video, sistem e-learning
explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări video, sistem e-learning
explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări video, sistem e-learning
explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări video, sistem e-learning
explicaţia, conversaţia euristică, dezbaterea,
brainstorming-ul, problematizarea, studiul de caz,
analiza, sinteza, prezentări video, sistem e-learning

7 ore

6 ore

10 ore
Observaţii
2 ore

2 ore
1 oră

1 ore

2 ore

2 ore

2 ore

Bibliografie
Bibliografie obligatorie
Nemeș. V. (2018). Drept comercial, Ediția a -3-a. București: Hamangiu.
Popa, S. (2014). Drept comercial. Introducere. Persoana fizică. Persoana juridică. Bucureşti: Universul Juridic
Angheni, S., Volonciu, M., & Stoica, C. (2004). Drept comercial. Ediţia 3. Bucureşti: All Beck, pp. 85-250.
Cărpenaru, S. C. (2004). Drept comercial român. Ediţia a VI-a. București: All Beck, pp. 138-358.
Schiau, I. (2009). Drept comercial. București: Hamangiu, pp. 86-300.
Roşu, A. (2010). Drept comercial. Bucureşti: Pro Universitaria, pp. 112 – 190.
Angheni S. (2011). Dreptul comercial – între dualism şi monism în Noul Cod civil. Comentarii, în Noul Cod civil
comentarii. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, coordonator Marilena Uliescu. Bucureşti: Universul juridic.
***Noul Cod civil. Note. Corelaţii. Explicaţii (2011), Bucureşti: C.H. Beck
Nemeş, V., (2012). Drept comercial conform noului Cod civil. Bucureşti: Hamangiu
Angheni, S. (2013). Drept comercial. Profesioniştii-comercianţi. Bucureşti: C.H. Beck
Ţăndăreanu, N. (2014). Codul insolvenţei adnotat. Noutăţi, examinare comparativă şi note explicative. Bucureşti:
Universul Juridic
Bibliografie complementară
Severin, A. (2004). Elemente fundamentale de drept al comerţului internaţional. Bucureşti: Lumina Lex.
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Corsiuc, Olia-Maria; Giurgea, E-C. (2009). Drept comercial. București: Lumina Lex.
Cărpenaru, S. C. (2007). Drept comercial român. Ediţia a VII-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti: Universul Juridic.
Belu Magdo, M.-L. (2004). Contracte comerciale. Bucureşti: Tribuna Economică.
Cărpenaru, St. D.; David, S.; Predoiu, C.; Piperea, Gh. (2006). Legea societăţilor comerciale. Comentariu pe articole.
Ediţia 4. Bucureşti: C. H. Beck.
Ciutacu, F. (2006). Garanţiile de executare a obligaţiilor. Garanţiile personale şi garanţiile reale. Slatina: Editura
Themis Cart.
Corsiuc, O. M. (2006). Drept comercial. Bucureşti: Lumina Lex.
Schiau, I.; Prescure, T. (2007). Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990. Analize şi comentarii pe articole. Bucureşti:
Hamangiu.
Angheni, S. (2013). Drept comercial. Profesioniştii-comercianţi. Bucureşti: C.H. Beck
Popa, S. (2014). Drept comercial. Introducere. Persoana fizică. Persoana juridică. Bucureşti: Universul Juridic
***Legea societăţilor nr. 31/1990 şi legislaţia conexă (2014). Bucureşti: Universul Juridic

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Conţinuturile ştiinţifice ale temelor propuse în cadrul acestei discipline sunt în concordanţă cu cele din alte centre
universitare din ţară şi din străinătate, cu rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice în domeniul dreptului comercial şi
valorifică practica judiciară recentă ce interesează instituţii aparţinând dreptului comercial.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Frecvenţă, parcurgerea
bibliografiei, cunoaşterea
informaţiei predate la curs, gradul
de însuşire a limbajului de
specialitate
10.5 Seminar / laborator
Frecvenţă, elaborarea unor
referate, teme de casă, teste,
participarea la dezbateri, gradul
de însuşire a limbajului de
specialitate
10.6 Standard minim de performanţă
cunoaşterea în proporţie de 60 % a informaţiei predate la curs;
activitate la seminar de 50 %.
10.4 Curs

Data completării
1.09.2019

10.2 Metode de evaluare
Examen scris

10.3 Pondere
din nota finală
70%

Evaluare continuă

30%

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Conf.univ.dr. Angelica ROŞU

Asist. univ. dr. Florentina Mirabela DRĂGAN

_________________________

________________

Data avizării în departament
12.09.2019

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

_________________
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