
FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ Universitatea „1 Decembrie 1918” 

1.2. Facultatea  de Drept si Ştiinţe Sociale 

1.3. Departamentul  de Ştiinţe Juridice si Administrative 

1.4. Domeniul de studii Stiinte Juridice  

1.5. Ciclul de studii Licenţă  

1.6. Programul de studii Drept  

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Dreptul comerțului 

internațional 

2.2. Cod disciplină DR IV 8 

2.3. Titularul activităţii de curs Cotea Felician Sergiu 

2.4. Titularul activităţii de seminar Mara George 

2.5. Anul de studiu IV 2.6. 

Semestrul 

II Tipul de evaluare 

(E/C/VP) E 

E 2.8. Regimul disciplinei (O 

– obligatorie, Op – 

opţională, F – facultativă)  

O 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 

saptamana 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din 

planul de învăţămînt 

40 din care: 3.5. curs 20 

 

3.6. seminar/laborator 20 

Distribuţia fondului de timp ore 

Activități în cursul semestrului 45 

Activități în sesiunea de examene        40 

  

  

  

Alte activităţi ……. - 

3.7 Total ore studiu individual 85 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 40 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 5  

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenţe 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Videoproiector samd 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu tablă samd 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1.1 Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor utilizate în 
domeniul juridic  
C1.2 Utilizarea limbajului juridic de specialitate, scris și oral, și a instrumentelor de 
logică juridică pentru explicarea şi interpretarea conceptelor şi teoriilor specifice 
domeniului dreptului  
C1.3 Utilizarea limbajului juridic de specialitate şi a unor instrumente de logică 
juridică, în elaborarea unor argumentări specifice domeniului, în scris şi oral  
C1.4 Utilizarea limbajului juridic de specialitate pentru evaluarea conceptelor, 
teoriilor şi metodelor consacrate în domeniul juridic 
C1.5 Folosirea limbajului juridic de specialitate în elaborarea proiectelor 
profesionale 
C2.1 Definirea şi clasificarea teoriilor, paradigmelor şi principiilor utilizate în studiul 
dreptului 



C2.2 Utilizarea conceptelor și teoriilor din domeniul juridic, pentru explicarea şi 
interpretarea textelor de lege (normelor juridice) naţionale, europene şi 
internaţionale 
C2.3 Aplicarea teoriilor, a principiilor și a conceptelor într-un context determinat 
C5.2 Explicarea și interpretarea surselor de informare din domeniul dreptului 
(legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa), referitoare la o problemă de drept concretă 
C5.3 Selectarea informaţiilor juridice necesare pentru rezolvarea unei probleme 
concrete 
C5.4 Evaluarea critică a textelor din legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă, referitoare 
la o problemă de drept concretă 
 

Competenţe transversale -  

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
               Cursul vizează pregătirea studenţilor, având menirea de a le oferi 

cunoştinţele necesare referitoare la instituţiile juridice de drept al  

comerțului internațional dar și la normele legale incidente. Tematica este 

alcătuită pe baza legislaţiei în vigoare şi a bibliografiei de specialitate, 

română şi străină, cu luarea în considerare a practicii judecătoreşti în 

materie. Urmărește să asigure crearea depinderilor practice menite să 

asigure studenților  capacitatea de a aplica norma de drept la o situație de 

fapt. 

              De asemenea, tematica urmăreşte să stimuleze gândirea creativă 

şi critică a studenţilor dar și să-i familiarizeze cu rigorile cercetării 

ştiinţifice. 
 

7.2 Obiectivele specifice Utilizarea limbajului juridic de specialitate, scris si oral, si a instrumentelor de 

logică juridică pentru explicarea şi interpretarea conceptelor şi teoriilor specifice 

domeniului dreptului 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Cursul 1.  

      Noţiuni introductive de Drept al comerțului internațional 

Noţiunea de comerţ internațional 

Definirea dreptului comerțului internațional 

Specificul raportului juridic de drept al comerțului internațional 
 

Prelegere, discuţii  

Cursul 2.  

 Izvoarele dreptului comerțului internațional 

      Izvoarele naționale și internaționale 

      Uzanțele comerciale internaționale 
 

Prelegere, discuţii  

Cursul 3.  

      Subiectele de drept al comerțului internațional 

Subiectele de naționalitate română ale dreptului comerțului 

internațional 

Subiectele de naționalitate străină ale dreptului comerțului 

internațional 

Filiala, Sucursala, Reprezentanța 
 

Prelegere, discuţii  

Cursul 4.  

 Contractul de vânzare internațională de mărfuri 

Prelegere, discuţii  



Convenția Națiunilor Unite de la Viena privind vânzarea 

mărfurilor 

Domeniul de aplicare al Convenției 

Formarea contractului. Oferta de a contracta. Acceptarea ofertei 
 

Cursul 5.  

 Contractul de vânzare internațională de mărfuri 

      Obligația de plată a prețului. Obligația de preluare a mărfii 

      Riscul contractului 

      Răspunderea contractuală a vânzătorului 

Regimul daunelor interese 

Prelegere, discuţii  

Cursul 6.  

 Clauze specifice dreptului comerțului internațional  

            Notiuni introductive 

Prelegere, discuţii  

Cursul 7.  

 Clauze specifice dreptului comerțului internațional 

            Clauza ofertei concurente 

Prelegere, discuţii  

Cursul 8.  

 Clauze specifice dreptului comerțului internațional 

      Clauza clientului celui mai favorizat 
 

Prelegere, discuţii  

Cursul 9.  

 Clauze specifice dreptului comerțului internațional 

      Clauza de impreviziune 
 

Prelegere, discuţii  

Cursul 10.  

 Clauze specifice dreptului comerțului internațional 

      Clauza de forță majoră 
 

Prelegere, discuţii  

Cursul 11.  

 Investițiile strãine in România 

Prelegere, discuţii  

Cursul 12 

 Curs recapitulativ 

Prelegere, discuţii  

   

   

Bibliografie 

1.  C P Buglea – Dreptul comerțului internațional, Ed C H Beck, București, 2016  

2. M. Costin, V. Luha – Dreptul comertului international. Curs rezumat, Ed Altip, Alba Iulia, 2002 

3. D. A. Sitaru, S. A. Stănescu – Dreptul comerțului internațional, Ed Universul Juridic, București, 2017 

4. D. Mazilu – Dreptul comerțului internațional. Partea generală, Ed. Lumina Lex, București, 2006  

5. D. Mazilu – Dreptul comerțului internațional. Partea specială, Ed. Lumina Lex, București, 2006  

6. O. Barbulescu Seitan – Dreptul comerțului internațional,  Ed. Universitatii Transilvania, Brasov, 2011 
  

8.2. Seminar   

   

1 Noțiuni introductive de drept al comerțului internațional Discutii  

2. Izvoarele dreptului comerțului internațional  Discutii  

3. Subiectele de drept al comerțului internațional Discutii  

4. Contractul de vânzare internațională de mărfuri Discutii  

5. Contractul de vânzare internațională de mărfuri. Convenția Națiunilor Discutii  



Unite de la Viena 

6. Riscurile specifice contractelor comerciale încheiate pe termen mediu 

și lung 

Discutii  

7. Clauze specifice dreptului comerțului internațional Discutii  

8. Noțiunea de investitor străin. Investițiile străine directe. Investițiile 

străine de portofoliu 
 

Discutii  

9. Garanțiile și drepturile acordate investitorilor străini în România Discutii  

10. Recapitulare Discutii  
 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Continutul discipliei este coroborat cu asteptarile reprezentatilor comunitatii epistemice, asociatiilor profesionale 

si angajatorilor reprezentativi. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Evaluare finală Examen scris 80% 

- - - 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs Test de evaluare  

- Activitate la seminar - 20% 

10.6 Standard minim de performanţă:  

Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în cadrul unei dezbateri cu temă dată. 

Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite într-un proiect professional. 

Realizarea unui proiect sau a unui studiu pornind de la legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa referitoare la o 

problemă de drept concretă. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs       Semnătura titularului de seminar 

.......................... .  ……………..………………       …………………………………. 

 

Data avizării în catedră         Semnătura director de departament 

……………………….           .…………………………………... 

 


