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Categoria formativă a disciplinei  

DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă 
DG 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Ob Numărul de credite 5 

Total ore din planul de învăţământ 56 Total ore studiu individual 135 Total ore pe semestru 191 

Titularul disciplinei 
Prof. univ. dr. Gheorghe Piperea; Lector univ. dr. Sorin-Virgil David; Conf. univ. Andreea-
Teodora Stănescu 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fişă pentru fiecare 
semestru 

  

Facultatea DREPT 

 
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 
planul de invatamant 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  
14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână) 

Departament DREPT PRIVAT 

Domeniul fundamental de 
ştiinţă, artă, cultură 

ŞTIINŢE JURIDICE 

Domeniul pentru studii 
universitare de licenţă 

DREPT 
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Direcţia de studii  
 
 56 28 28   

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  
  

 
Discipline  
anterioare 

Obligatorii 
(condiţionate) 

 

 

Recomandate 

 

Drept comercial. Întreprinderea, Drept civil. Teoria generală, Drept civil. 
Teoria obligaţiilor, Drept civil. Contracte 

 
 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 
(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 14  8. Pregătire prezentări orale 4 

2. Studiu manual, suport de curs 28  9. Pregătire examinare finală 14 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 14  10. Consultaţii  

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 14  11. Documentare pe teren  

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 14 

 12. Documentare pe INTERNET 
5 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 14  13. Alte activităţi …  

7. Pregatire lucrări de control 14  14. Alte activităţi …  

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 135 



 

Competente  

generale  

 

 

1. Competenţe instrumentale 

 Capacitatea de analiză şi sinteză 

 Cunoştinţe generale de bază 

 Comunicare scrisă şi orală în limba română 

 Capacitatea de a decide independent, fără imixtiuni şi influenţe 

 Capacitatea de a susţine public un discurs coerent, logic şi retoric 

 Voinţa de a asigura promovarea şi respectarea legalităţii 

 

2. Competenţe interpersonale 

 Capacitatea de evaluare şi autoevaluare 

 Abilităţi interpersonale 

 Abilitatea de negociere şi elaborare de proiecte de convenţii/tratate 

 Abilitatea de a colabora cu specialişti/experţi din alte domenii 

 Capacitatea de a aprecia diversitatea şi multiculturalitatea 

 Abilitatea de a lucra într-un context internaţional 

 Capacitatea de a avea un comportament etic şi de respectare a regulilor deontologiei profesionale 

 

3. Competenţe sistemice 

 Capacitatea de a transpune în practică cunoştinţe dobândite 

 Abilităţi de cercetare 

 Capacitatea de a învăţa 

 Capacitatea de adaptare la noi situaţii 

 Capacitatea de a se adapta procesului de integrare europeană şi de armonizare a legislaţiei 

 Capacitatea de a interpreta legile 

 Abilitatea de a lucra independent 

 Capacitatea  de a concepe proiecte şi de a le derula 

 Preocuparea pentru obţinerea  calităţii 

 Voinţa de a reuşi 

 Cunoaşterea jurisprudenţei 

 Corelarea legislaţiei interne cu legislaţia şi jurisprudenţa din alte ţări, precum şi cu tratatele şi 
convenţiile internaţionale. 

 

Competente 
specifice 

disciplinei 

 

1. Cunoaştere şi înţelegere  

 Cunoaşterea teoriei generale a obligaţiilor comerciale 

 Cunoaşterea contractelor comerciale, a titlurilor de credit  şi a procedurii insolvenţei 

 

2. Explicare si interpretare 

 Deprinderea sensului exact al noţiunilor specifice dreptului comercial precum: leasing, franciză, 
cambie, bilet la ordin, cec, insolvenţă etc. 

 Deprinderea cu aplicarea mecanismelor de interpretare a normelor juridice în materia normelor de 
drept comercial  



 

3. Instrumental – aplicative  

 Deprinderea mecanismului general al obligaţiilor comerciale, precum şi a  mecanismelor specifice 
contractelor comerciale 

 Deprinderea mecanismelor specifice procedurii insolvenţei 

 Deprinderea mecanismului de soluţionare a cazurilor practice ţinând de raporturile obligaţionale de 
natură comerciale, precum şi de aplicarea procedurii insolvenţei 

 

4. Atitudinale  

 manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea operativă şi 
aplicarea corespunzătoare a noilor acte normative sau a modificărilor legislative şi jurisprudenţiale 

 
 

Tabla de materii 

 
1. Teoria generală a obligaţiilor profesionale  (comerciale) (3 cursuri) 

1.1 Formarea contractelor profesionale (comerciale). Acte preparatorii, contracte-cadru 
1.2 Executarea contractelor profesionale (comerciale). Forţa obligatorie şi relativitatea efectelor 
contractului. Solidarismul contractual. Grupul de contracte. 
1.3 Răspunderea pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale profesionale (comerciale). Titluri 
executorii. Dobânzi, penalităţi şi daune interese. 
1.4 Probele în materie contractuală 
1.5 Prescripţia extinctivă în materie contractuală 
 

2. Libertatea de a contracta şi limitele sale (2 cursuri) 
2.1 Limitele economice ale libertăţii comerţului. 
2.2 Regimul juridic al concurenţei loiale.  
2.3 Protecţia consumatorilor. 

 
3. Contracte. (2 cursuri) 

3.1. Vânzarea-cumpărarea comercială. 
3.2. Cesiunea contractului. 
3.3. Cesiunea de creanţe, portofolii de creanţe, datorii, ipotecă  
 

4. Contracte de intermediere profesională. Contractul de mandat cu sau fără reprezentare (1 
curs) 
4.1 Noţiunea contractului de mandat 
4.2 Condiţiile de validitate a contractului de mandat 
4.3 Efectele contractului de mandat 
4.4 Încetarea contractului de mandat 
 

5. Contracte de intermediere profesională. Contractul de comision, consignaţie, agenţie (1 
curs) 
5.1 Noţiunea contractului de comision, consignație, agenţie 
5.2 Condiţiile de validitate a contractului de comision, consignație, agenţie 
5.3 Efectele contractului de comision, consignație, agenţie 
5.4 Încetarea contractului de comision, consignație, agenţie 

 
6. Contractul de leasing şi contractul de franciză (1 curs) 

6.1  Noţiunea şi natura juridică a operaţiunii de leasing. Operaţiuni de leasing speciale 
6.2 Obligaţiile părţilor derivând din operaţiunea de leasing 
6.3 Răspunderea părţilor pentru nerespectarea obligaţiilor derivând din operaţiunile de leasing 
6.4 Noţiunea francizei 
6.5 Raporturile juridice dintre participanţii la o franciză. Fazele precontractuală, contractuală şi 
post-contractuală 
 



7. Report, cont curent, contracte bancare (1 curs) 
7.1 Contractul de report – noţiune, efecte juridice, încetare 

     7.2. Contractul de cont curent  – noţiune, efecte juridice, încetare 
     7.3. Contractele bancare – noțiuni generale 

 
8.  Garanții profesionale (2 cursuri) 

8.1 Garanții personale 
     8.2. Garanții reale 

8.3. Alte tipuri de garanții 
 

9. Titlurile comerciale de valoare: cambie, cec, bilet la ordin (1 curs) 
9.1.  Cambia – Noţiune 
9.2.  Cambia – Funcţiile cambiei 
9.3.     Cambia – Natura juridică a cambiei 
9.4.  Cambia – Condiţiile cerute pentru valabilitatea cambiei 
9.5.  Cambia – Transmiterea cambiei 
9.6.  Cambia – Acceptarea cambiei 
9.7.  Cambia – Avalul cambiei  
9.8.  Cambia –  Plata cambiei  
9.9.  Biletul la ordin – Noţiune  
9.10.  Biletul la ordin – Condiţiile cerute pentru valabilitatea biletului la ordin  
9.11.  Biletul la ordin – Transmiterea biletului la ordin  
9.12.  Biletul la ordin – Avalul biletului la ordin 
9.13.  Biletul la ordin – Plata biletului la ordin  
9.14.  Cecul – Noţiune  
9.15.  Cecul – Condiţiile cerute pentru valabilitatea cecului  
9.16.  Cecul – Transmiterea cecului 
9.17.  Cecul – Avalul cecului 
9.18.  Cecul – Plata cecului 

9.19.  Tipuri de cecuri 
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Lista materialelor 
didactice necesare 

 
Reglementările indicate în cadrul cursului şi seminarului  
Articolele din revistele de specialitate juridică indiciate în cadrul cursului şi seminarului 
 

 

 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 
 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

 

 

 

{Total=100%} 
 
 
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 

60% 



 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator  

 
- testarea periodică prin lucrări de control  30% 

- testarea continuă pe parcursul semestrului  

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc  

 
- alte activităţi (precizaţi)  - participarea activă la seminar  10%  

 
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă şi/sau 
probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}. 
 
 

- lucrare scrisă – speţe si/sau teste grilă   
  

 
 

Cerinţe minime pentru nota 5  
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10  
(sau cum se acordă nota 10) 

- obţinerea a minim 5 puncte din însumarea punctajului 
obţinut ca urmare a testării periodice prin lucrări, a activităţii 
de seminar şi a examinării finale, în condiţiile absenţei unor 
erori grave 

- obţinerea a 10 puncte din însumarea punctajului obţinut ca 
urmare a testării periodice prin lucrări, a activităţii de 
seminar şi a examinării finale 

 
 
 

Data completării: ...................  2017     Semnătura titularului:  
 

Prof univ. dr. Gheorghe Piperea  _________________ 
 

 
      Lector univ. dr. Sorin Virgil David  ___________________ 

 
 

Conf. univ. Andreea-Teodora Stănescu  ___________________ 


