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 Dreptul comertului
2.2. Cod disciplină
DR IV 7
international
2.3. Titularul activităţii de curs
Mihaela Cojan
2.4. Titularul activităţii de seminar
Mihaela Cojan
2.5. Anul de studiu IV 2.6.
II 2.7. Tipul de
E
2.8. Regimul disciplinei (O –
O
Semestrul
evaluare
obligatorie, Op – opţională, F –
(E/C/VP)
facultativă)
3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
3
din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar/laborator
1
saptamana
3.4. Total ore din
30
din care: 3.5. curs
20
3.6. seminar/laborator
10
planul de învăţămînt
Distribuţia fondului de timp
ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
50
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
8
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
50
Tutoriat
Examinări
12
Alte activităţi …….
3.7 Total ore studiu individual
120
3.8 Total ore din planul de învăţământ
30
3.9 Total ore pe semestru
150
3.10 Numărul de credite
6
Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
Dreptul comerțului internațional va fi predat după parcurgerea
Dreptului comercial și a Dreptului comunitar
4.2. de competenţe
Cunoasterea teoriei generale a obligatiilor, a dreptului civilcontracte,dreptul comercial, dreptul comunitar, dreptul
international privat
4. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu tablă
5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale
C1. (6/2 credite) Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi
metodologiilor din domeniul juridic
C3. (6/2 credite) Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a
celorlalte instrumente juridice internaţionale.
C4. (6/2 credite) Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din
dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state
Competenţe transversale

6. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
C1.1 Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor utilizate în
disciplinei
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
C3.1 Identificarea normelor juridice din sistemul de drept românesc şi european
şi a principalelor instrumente juridice internaţionale
C3.2 Explicarea şi interpretarea normelor juridice naţionale, a celor europene şi a
prevederilor internaţionale prin utilizarea cunoştinţelor însuşite
C3.3 Identificare prevederilor legale din legislaţia românească, europeană sau
internaţională, aplicabile într-un context determinat
C3.4 Realizarea studiului juridic şi distingerea între prevederile relevante faţă de
cele irelevante care au incidenţă în rezolvarea unor situaţii specifice
C3.5 Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislaţiei româneşti şi a
celei europene şi internaţionale în vigoare
C4.1 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
C4.2 Interpretarea raportului dintre instituţiile dreptului român şi cele ale
dreptului european şi dreptului altor state prin utilizarea metodelor comparative
şi interpretative
C4.3 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
C4.4 Interpretarea şi evaluarea metodelor specifice ce pot fi utilizate pentru
determinarea raportului dintre instituţiile dreptului naţional, ale dreptului
european şi ale dreptului altor stat
C4.5 Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea metodelor de comparare a
legislaţiei naţionale, europene şi a legislaţiei altor state
7.2 Obiectivele specifice
Cunoasterea, intelegerea si insusirea conceptelor juridice, teoriilor juridice, a
paradigmelor si metodologiilor juridice, a limbajului juridic scris și oral specific,
precum si deprinderea cu argumentarea juridica scrisa și orala
Cunoasterea legislației interne, internaționale și europene care reglementeaza
DCI si a
instrumentelor juridice internaționale prin care se se nasc, se transforma sau se
sting raporturile de DCI.
Corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul
european şi dreptul national al altor state
7. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observaţii
1. D.C.I. concept, obiect, specific.
Prelegere, discuţii
2. Raportul juridic de comert international. Definitia si atributele
Prelegere, discuţii
raportului de comert international
3. Participantii la raportul juridic de comert international.
a) Grupe de participanti .

Prelegere, discuţii

b) Subiectii de drept international.
4. Societatile transnationale.
a) Notiune. Forta economica.
b) Regimul juridic aplicabil S.T.
c) Jurisdictia aplicabila S.T.
5. Subiectii de drept national.
a) Statutul juridic al societatilor comerciale.
b) Activitatea internationala a societatilor comerciale.
c) Schimbarea nationalitatii societatilor comerciale.
d) Fuziunea internationala a s.c.

Prelegere, discuţii

Prelegere, discuţii

6. Izvoarele interne si internationale ale D.C.I.
a) Dreptul comun general;
b) Legea comerciala nationala.
c) Uzantele comerciale
d) Izvoarele internationale ale D.C.I. (conventia internationala; uzantele
comerciale uniforme).

Prelegere, discuţii

7. Aspecte generale privina arbitrajul de comert international.
a) Definitie, Caractere juridice
b) Principalele forme de arbitraj

Prelegere, discuţii

8. Conventia de arbitraj
a) Clauza compromisorie.
b) Compromisul.
c) Legea aplicabila conventiei de arbitraj.

Prelegere, discuţii

9. Contractul de comert international.
a) Concept.Caractere juridice. Clasificare.
b) Forma si limba contractului de comert international.
c) Legea aplicabila contractului de comert international

Prelegere, discuţii

10. Continutul contractului de comert international.
a) Clauzele necesare in c.dec.i.
b) Clauzele asiguratorii in c. de

Prelegere, discuţii

8.2 Bibliografie
1. Mircea N. Costin, Calin M. Costin – Dreptul comertului international, editia a 2-a, Editura Argonaut, ClujNapoca, 2007.
2. D.Al.Sitaru, Tratat de dreptul comertului international, vol.1, partea generala, Lumina Lex, Bucuresti, 2008
3. D.Al.Sitatu, Tratat de dreptul comertului international, vol.2, partea speciala,Lumina Lex,Bucuresti,2008
4. Mircea N.Costin, Calin M.Costin – Dictionar de dreptul afacerilor, editia a 2-a, Editura Hamangiu, Bucuresti,
2012.
Seminar
Prezentarea unor aplicatii practice care ilustreaza specificul d.c.i.
Spete, discutii pe
tematica seminarului
Analiza continutului raportului juridic de c.i. Paralela intre raportul juridic Spete, discutii pe
de c.i. si raportul juridic civil ori comercial.
tematica seminarului
Probleme practice privind participarea statelor si a organizatiilor
Spete, discutii pe
internationale de state la asemenea raporturi juridice.
tematica seminarului
Efectele schimbarii nationalitatii societatii comerciale. Efectele fuziunii
internationale. Practica judiciara.

Spete, discutii pe
tematica seminarului

Aspecte practice privind uzantele comerciale conventionale si normative.
Lex mercatoria universalis.
Procedura in fata C.I.A.Paris si in fata C.I.A.Bucuresti.

Spete, discutii pe
tematica seminarului
Spete, discutii pe
tematica seminarului
Spete, discutii pe
tematica seminarului
Spete, discutii pe
tematica seminarului

Continutul si efectele conventiei de arbitraj. Solutii practice ale unor
situatii controversate
Aspecte controversate in jurisprudenta internationala cu privire la
determinarea momentului perfectarii contractului de c.i. precum si la
limba in care se redacteaza acest contract.
Probleme practice privind contractele pe termen lung. Contractul-cadru si Spete, discutii pe
contractele de aplicatie
tematica seminarului
Paralela intre situatia de forta majora si situatia de hardship
Spete, discutii pe
(impreviziune). Cand si cum opereaza clauza de forta majora si clauza de
tematica seminarului
impreviziune.
Bibliografie
1. Mircea N. Costin, Calin M. Costin – Dreptul comertului international, editia a 2-a, Editura Argonaut, ClujNapoca, 2007.
2. D.Al.Sitaru, Tratat de dreptul comertului international, vol.1, partea generala, Lumina Lex, Bucuresti, 2008
3. D.Al.Sitatu, Tratat de dreptul comertului international, vol.2, partea speciala,Lumina Lex,Bucuresti,2008
4. Mircea N.Costin, Calin M.Costin – Dictionar de dreptul afacerilor, editia a 2-a, Editura Hamangiu, Bucuresti,
2012.
8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
9. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală
80%
20%

Evaluare finală
Examen scris
10.5 Seminar/laborator
Verificare pe parcurs
- Activitate la seminar
10.6 Standard minim de performanţă:
a) Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în cadrul unei dezbateri cu temă dată
b) Utilizarea adecvată a legislaţiei româneşti, europeene şi internaţionale într-un proiect profesional
c) Studentul sa cunoasca principalele concepte, sa le defineasca in mod corect.

