FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ
Universitatea „1 Decembrie 1918”
1.2. Facultatea
de Drept și Ştiinţe Sociale
1.3. Departamentul
de Ştiinţe Juridice și Administrative
1.4. Domeniul de studii
Științe Juridice
1.5. Ciclul de studii
Licenţă
1.6. Programul de studii
Drept
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei Drept comercial IV
2.2. Cod disciplină
DR IV 6.3
2.3. Titularul activităţii de curs
Vasile Luha
2.4. Titularul activităţii de seminar
2.5. Anul de studiu
2.7. Tipul de
IV 2.6.
I
C 2.8. Regimul disciplinei (O –
Semestrul
evaluare
obligatorie, Op – opţională, F
(E/C/VP)
– facultativă)

Op

3. Timpul total estimat
3.1. Număr ore pe
4
din care: 3.2. curs
3.3. seminar/laborator
2
2
săptămână
3.4. Total ore din
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
48
24
24
planul de învăţământ
Distribuţia fondului de timp
ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
10
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
10
Tutoriat
Examinări
2
Alte activităţi …….
3.7 Total ore studiu individual
52
3.8 Total ore din planul de învăţământ
48
3.9 Total ore pe semestru
100
3.10 Numărul de credite
4
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe
- dacă e cazul la limbi străine sau la alte asemenea discipline.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
Videoproiector șamd
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu tablă șamd
6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
C2 (1 din 4) Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic
C3. (1 din 4) Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte
instrumente juridice internaţionale
C4. (2 din 4) Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul
naţional, dreptul european şi dreptul altor state
Competenţe transversale
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor
disciplinei
specifice disciplinei)
 Cunoaşterea principalelor instituţii aparţinând domeniului dreptului familiei
 Însuşirea noţiunilor de bază din cadrul dreptului familiei

 Utilizarea limbajului juridic aferent disciplinei
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte,
procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
 Explicarea şi interpretarea noţiunilor referitoare la instituţia căsătoriei, la
rudenie, adopţie, filiaţie ş.a.
 Interpretarea normelor juridice cuprinse în Codul familiei şi legi speciale
aplicabile acestui domeniu
 Rezolvarea de speţe şi alte probleme practice
3. Instrumental aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de
aplicare)
 analiza şi calificarea normelor de dreptul familiei
 corelarea normelor generale cu normele speciale
 corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de domeniul
ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice /
promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima
şi creativa a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea
instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de
parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la
propria dezvoltare profesională)
 Asumarea unui rol activ în analiza legislaţiei din domeniul dreptului
familiei
 Manifestarea atitudinii pozitive raportat la familie, ca nucleu al societăţii şi
faţă de valorile acesteia
Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea
operativă şi aplicarea corespunzătoare a noilor legi sau a modificărilor legislative
şi a jurisprudenţei în domeniul dreptului familiei.
7.2 Obiectivele specifice
8. Conţinuturi

Tema 1: FONDUL DE COMERŢ

Metode de
predare

Patrimoniu; patrimoniu de afectaţiune; noţiunea fondului de comerţ; natura
juridică a fondului de comerţ; elementele fondului de comerţ; apărarea
fondului de comerţ; exploatarea şi gestionarea fondului de comerţ
Tema 2: Operaţiuni juridice având ca obiect fondul de comerţ

Prelegere,
discuţii

Vânzarea-cumpărarea fondului de comerţ; transmiterea fondului de comerţ ca
aport în societatea comercială; locaţiunea fondului de comerţ; gajul asupra
fondului de comerţ
Tema 3: Regimul juridic al circulaţiei unor drepturi aflate în patrimoniul
profesioniştilor. Mărfurile şi circulaţia lor; creanţele şi circulaţia lor

Prelegere,
discuţii

Tema 4: Conceptul general de titlu de credit

Prelegere,
discuţii
Prelegere,
discuţii
Prelegere,

Tema 5: Regimul juridic al cambiei. Istoric; definiţie; funcţii; caractere;
raportul juridic cambial; raportul fundamental; cambia de favoare
Tema 6: Condiţiile de fond şi formă ale cambiei. Condiţii de fond; condiţii de

Observaţii

formă; reprezentarea cambială; falsul cambial; acceptarea cambiei
Tema 7: Circulaţia cambială. Girul; obţinera cambiei prin plată; transmsiunea
prin mijloace de drept comun; circulaţia neregulată; revendicarea cambială
Tema 8: Avalul; plata cambiei; intervenţia
Tema 9: Procesul cambial
Regresul cambial; procesul cambial; acţiune extracambiale legate de cambie
Tema 10: Biletul la ordin
Tema 11: Cecul; warantul
Tema 12: Regimul juridic al operaţiunilor cu valori mobiliare
Schema generală a operaţiunilor cu titluri; natura juridică a valorilor
mobiliare; comerţul cu valori mobiliare; comerţul prin bursă şi pe pieţe
organizate; proba operaţiunilor cu valori mobiliare

discuţii
Prelegere,
discuţii
Prelegere,
discuţii
Prelegere,
discuţii
Prelegere,
discuţii
Prelegere,
discuţii
Prelegere,
discuţii

8.2 Bibliografie
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2.
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3.
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4.
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Seminar
Tema 1: FONDUL DE COMERŢ
Patrimoniu; patrimoniu de afectaţiune; noţiunea fondului de comerţ; natura
juridică a fondului de comerţ; elementele fondului de comerţ; apărarea fondului
de comerţ; exploatarea şi gestionarea fondului de comerţ
Tema 2: Operaţiuni juridice având ca obiect fondul de comerţ
Vânzarea-cumpărarea fondului de comerţ; transmiterea fondului de comerţ ca
aport în societatea comercială; locaţiunea fondului de comerţ; gajul asupra
fondului de comerţ
Tema 3: Regimul juridic al circulaţiei unor drepturi aflate în patrimoniul
profesioniştilor
Mărfurile şi circulaţia lor; creanţele şi circulaţia lor
Tema 4: Conceptul general de titlu de credit
Tema 5: Regimul juridic al cambiei
Istoric; definiţie; funcţii; caractere; raportul juridic cambial; raportul
fundamental; cambia de favoare
Tema 6: Condiţiile de fond şi formă ale cambiei
Condiţii dde fond; condiţii de formă; reprezentarea cambială; falsul cambial;
acceptarea cambiei
Tema 7: Circulaţia cambială
Girul; obţinera cambiei prin plată; transmsiunea prin mijloace de drept comun;
circulaţia neregulată; revendicarea cambială
Tema 8: Avalul; plata cambiei; intervenţia
Tema 9: Procesul cambial
Regresul cambial; procesul cambial; acţiune extracambiale legate de cambie

Dezbatereseminar,
explicație,
studiu de caz,
ș.a.m.d.

Tema 10: Biletul la ordin
Tema 11: Cecul; warantul
Tema 12: Regimul juridic al operaţiunilor cu valori mobiliare
Schema generală a operaţiunilor cu titluri; natura juridică a valorilor
mobiliare; comerţul cu valori mobiliare; comerţul prin bursă şi pe pieţe organizate;
proba operaţiunilor cu valori mobiliare
Dezbatereseminar,
explicație,
studiu de caz,
ș.a.m.d.
Dezbatereseminar,
explicație,
studiu de caz,
ș.a.m.d.
Dezbatereseminar,
explicație,
studiu de caz,
ș.a.m.d.
Dezbatereseminar,
explicație,
studiu de caz,
ș.a.m.d.
Dezbatereseminar,
explicație,
studiu de caz,
ș.a.m.d.
Dezbatereseminar,
explicație,
studiu de caz,
ș.a.m.d.
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținuturile disciplinei sunt astfel stabilite încât să fie conforme așteptărilor reprezentanților comunității
epistemice, asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul juridic și administrativ.
10. Evaluare
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
finală

10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

Evaluare finală
Verificare pe parcurs
- Activitate la seminar

Examen scris

50%

- prezență 7 seminarii
50%
- activitate seminar (trei
aplicații întocmite și
prezentate)
10.6 Standard minim de performanţă: promovarea examenului prin obținerea notei 5.
C2 Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite într-un proiect profesional
C3 Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europene şi internaţionale într-un proiect profesional
C4 Realizarea unui proiect sau a unui studiu privind raportul dintre instituţiile de drept naţional, cele de drept
european şi cele din dreptul altor state.
Data completării
………………...
Data avizării în catedră
……………………….

Semnătura titularului de curs
…………………..………….

Semnătura titularului de seminar
…..……………………………..
Semnătura director de departament
……...…………………………….

