
FIŞA DISCIPLINEI 
 
1.Date despre program 
 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL DE DREPT PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii  DREPT 

1.5 Ciclul de studii  MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea DREPTUL AFACERILOR 

 
2.Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei INSTITUȚII DE DREPT ADMINSTRATIV ÎN CADRUL AFACERILOR 

       Codul disciplinei D.A.1.1.1 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf. univ.dr.Manuela TĂBĂRAŞ 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  - 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E1 2.7 Regimul disciplinei DO 

 
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 
3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi .................................................. - 

3.7 Total ore studiu individual 97 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 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  Sala de curs, 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sala de seminar 

 
6.Competenţe specifice acumulate 
 
Competenţe profesionale  Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor specifice 



dreptului administrativ 
Înțelegerea și interpretarea normelor juridice care guvernează administrația 
publică, organizarea și funcționarea acesteia 
Cunoașterea corectă privind analiza formelor de control exercitat asupra 
administrației publice 
 

Competenţe transversale  Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei 
strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă 
Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificare eficientă a 
resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Obținerea unor cunoștințe temeinice cu privire la modul de organizare și 
funcționare al unor autoritati parte ale administrației publice locale si centrale, al 
raporturilor dintre autoritățile administrative și alte autorități publice si mediul 
de afaceri, precum și aprofundarea acestor noțiuni în scopul înțelegerii corecte a 
rolului administrației asupra mediului de afaceri 

7.2 Obiectivele specifice  Cunoaşterea aprofundată a principiilor privind organizarea şi funcţionarea administraţiei 

publice;. 
-înţelegerea şi interpretarea misiunilor administraţiei publice de la nivel central şi local in 
raport de mediul de afaceri; 

- identificarea punctelor de congrunenta intre interesele mediului de afaceri si functiile si 

rolul administratiei publice centale si locale, organelor si autoritatile publice ale statului; 

- corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică; 

 -identificarea categorii de acte ale administraţiei, inererente dezvoltarii mediului de afaceri; 
 - înţelegerea şi aplicarea în plan teoretic şi practic interesului public dar si a celui 
personal, individual; identificarea modalităţilor de satisfacere a necesităţilor sociale de 
interes public;  

 

8.Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

I. Noțiuni generale privind afacerea in corelatie cu 
modul in care administratia este necesara si sprijina 
dezvolararea acesteia 

Prelegere 
Dezbatere 

1 oră 

II. Palierele administrative. Autoritatile publice statale si 
locale care infaptuiesc administratia publica necesara 
mediului de afaceri 

Prelegere 
Dezbatere 

1 oră 

III. Actele administrative ce contribuie la dezvoltarea si 
consolidarea mediului de afaceri 

Prelegere 
Dezbatere 

 2 ore 

IV. Securizarea afacerii prin acte ale administratiei publice 
centrale si locale 

Prelegere 
Dezbatere 

1 oră 

V. ANCPI - cadastru Prelegere 
Dezbatere 

 2 ore 

VI. Primaria si certificatul de atestare fiscala Prelegere 
Dezbatere 

1 oră 

VII. Primaria si Certificatul de urbanism. Politia comunitara 
si constructiile edilitate, utilitare si de investitii 

Prelegere 
Dezbatere 

1 oră 

 VIII             Moduri de dobandirea a proprietatii si logisticii 

necesare afacerii. Titlurile de proprietate si cercetarea validitatii 

lor 

Prelegere 
Dezbatere 

2 ore 

IX .             Verificarea titlurilor si a drepturilor pretense. Institutii 
si organisme publice  de certificare a acestor si rolul lor in 
securitatea afacerii 

Prelegere 
Dezbatere 

1 oră 

X.Asigurarea bunurilor persoanei juridice titulara a afacerii. Prelegere 
Dezbatere 

1 oră 



Institutii implicate in managementul asigurarii 

XI.Asigurarea creditului si a riscului de insolvabilitate Prelegere 
Dezbatere 

1 oră 

Bibliografie     
 

        1. Cursuri, tratate, monografii 

Vedinaș Verginia, Drept administrativ, ed. a IX-a, revăzută și actualizată, Ed. Universul Juridic, București, 2015 

Conf univ dr. Manuela Tăbăras – Contracte speciale – Ed. CH Beck, 2013 

C. N. Barbieru – Contracte civile speciale, Universul Juridic, Bucuresti, 2016 

Riciu Iuliana, Procedura contenciosului administrativ, Ed. Hamangiu, București, 2009 

Tăbăraş M., - „Dreptul Asigurărilor“  – Ed. Renaaissance, București, 2010,  ISBN 978-606-8321-44-8, 111 pagini; 

Tăbăraş M., Constantin M. -  “ Legislația asigurărilor si reasigurărilor in România. Comentarii si explicatii” , Ed.CH Beck, 2012, (prim-
autor) ; 

         2.Studii, articole 

Alexandru Ioan, Unele considerații privind parteneriatul public privat, în RDP nr. 1/2004, pp. 27-35 

Apostol Tofan Dana, Unele considerații privind legislația în domeniul parteneriatului public-privat, în RDP nr. 2/2004, pp. 

90-102 

Aramă Elena, Coca George, Dreptul de proprietate și interesul general: configurarea unor reguli privind compatibilizarea 

lor, în RDP nr. 1/2008, pp. 58-63 

                    
         3.Legislație 

           Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009, Legea nr. 71/2011) 

Constituția României, adoptată în 1991 și revizuită prin Legea nr. 429/2003, publicată în M. Of. nr. 758 din 29 octombrie 

2003 

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare 

Legea nr 7/1996 

Legea 139/1995 

Legea 32/2000 

 

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1. Noțiuni generale privind afacerea in corelatie cu modul in care 
administratia este necesara si sprijina dezvolararea acesteia 

Dezbateri, studii de caz 2 ore 

2. Actele administrative ce contribuie la dezvoltarea si 
consolidarea mediului de afaceri 

Dezbateri, studii de caz 2 ore 

3. Securizarea afacerii prin acte ale administratiei publice 
centrale si locale 

Dezbateri, studii de caz 2 ore 

4. ANCPI - cadastru Dezbateri, studii de caz 2 ore 

5. Primaria si certificatul de atestare fiscala Dezbateri, studii de caz 2 ore 

6. Primaria si Certificatul de urbanism. Politia comunitara si 
constructiile edilitate, utilitare si de investitii 

Dezbateri, studii de caz 2 ore 

7. Asigurarea bunurilor persoanei juridice titulara a afacerii. 
Institutii implicate in managementul asigurarii. Asigurarea 
creditului si a riscului de insolvabilitate 

Dezbateri, studii de caz 2 ore 

Bibliografie     
 

        1. Cursuri, tratate, monografii 



Vedinaș Verginia, Drept administrativ, ed. a IX-a, revăzută și actualizată, Ed. Universul Juridic, București, 2015 

Conf univ dr. Manuela Tăbăras – Contracte speciale – Ed. CH Beck, 2013 

C. N. Barbieru – Contracte civile speciale, Universul Juridic, Bucuresti, 2016 

Riciu Iuliana, Procedura contenciosului administrativ, Ed. Hamangiu, București, 2009 

Tăbăraş M., - „Dreptul Asigurărilor“  – Ed. Renaaissance, București, 2010,  ISBN 978-606-8321-44-8, 111 pagini; 

Tăbăraş M., Constantin M. -  “ Legislația asigurărilor si reasigurărilor in România. Comentarii si explicatii” , Ed.CH Beck, 2012, (prim-
autor) ; 

         2.Studii, articole 

Alexandru Ioan, Unele considerații privind parteneriatul public privat, în RDP nr. 1/2004, pp. 27-35 

Apostol Tofan Dana, Unele considerații privind legislația în domeniul parteneriatului public-privat, în RDP nr. 2/2004, pp. 

90-102 

Aramă Elena, Coca George, Dreptul de proprietate și interesul general: configurarea unor reguli privind compatibilizarea 

lor, în RDP nr. 1/2008, pp. 58-63 

                    
         3.Legislație 

           Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009, Legea nr. 71/2011) 

Constituția României, adoptată în 1991 și revizuită prin Legea nr. 429/2003, publicată în M. Of. nr. 758 din 29 octombrie 

2003 

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare 

Legea nr 7/1996 

Legea 139/1995 

Legea 32/2000 

 

 
 
9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi 
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 Conținutul disciplinei este în conformitate cu cerințele pieței juridice, avându-se în vedere, cu precădere, tematica și bibliografia 
necesară pregătirii unor specialiști în domeniul administrației publice, managementului în administrație 

 
10.Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs 
 Examen scris  90% 

    

10.5 Seminar/laborator 
    

Se acordă din oficiu 1 punct ( 10% din nota finala) 

10.6 Standard minim de performanţă 

Data completării 
 

01.10.2019 

Semnătura titularului de curs 
 

conf.univ.dr.Manuela Tăbăraş 

Semnătura titularului de seminar 
 

conf.univ.dr.Manuela Tăbăraş  
 

Data avizării în departament 
 

01.10.2019 

Semnătura  directorului departamentului 
 

Conf.univ.dr.Carmen Pălăcean 

 
 
 
 
 
 
 



FIŞA DISCIPLINEI 
 
1.Date despre program 
 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL DE DREPT PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii  DREPT 

1.5 Ciclul de studii  MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea DREPTUL AFACERILOR 

 
2.Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei PROFESIONIŞTII. SUBIECTE ALE RAPORTURILOR DE DREPTUL 

AFACERILOR 

       Codul disciplinei D.1.1.2. 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. Smaranda Angheni 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector univ.dr.Mihaela Iliescu 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E1 2.7 Regimul disciplinei DO 

 
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 
3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

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

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 32 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi .................................................. - 

3.7 Total ore studiu individual 94 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 150 

3.10 Numărul de credite 6 

 
4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1 de curriculum  Nu este cazul 

4.2 de competenţe  Nu este cazul 

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs, , videoproiector 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sala de seminar, videoproiector 

 
6.Competenţe specifice acumulate 
 



Competenţe profesionale  C1. Cunoaşterea, înţelegearea şi utilizarea în comunicarea profesională scrisă şi 
verbală a limbajului juridic de specialitate.   
C2. Aptitudinea de a înţelegere, analiza, interpreta, corela, compara instituţii din 
dreptul naţional cu cele din dreptul comunitar, european şi internaţional inclusiv 
jurisprudenţa. 
C3. Analiza situaţiilor de fapt şi încadrarea lor în drept. 

Competenţe transversale  CT1.Cunoaşterea şi înţelegerea materiei interdisciplinare – Dreptul afacerilor – 
care presupune însuşirea atît a diferitelor ramuri de drept public şi privat (drept 
fiscal, drept administrativ, drept penal al afacerilor, drept comercial, etc) carea u 
contigenţă cu afacerile, precum şi instiruţii care aparţin altor domenii, respectiv: 
economic, informatic, management, marketing, etc.  
CT2. Capacitatea de a utiliza instrumente specifice dreptului în fundamentarea 
de proiecte şi programe, precum şi în derularea managementului acestora. 
CT3.Aptitudinea de a comunica, a susţine şi a demonstra rezultatele propriei 
activităţi (inclusiv abilităţi retorice şi de a susţine o dezbatere contradictorie. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Aprofundarea problemanticii subiectelor participante în raporturile juridice 
de dreptul afacerilor, ca ştiinţă interdisciplinară, în special a societăţilor de la 
înfiinţare până în momentul desfiinţării lor. 

7.2 Obiectivele specifice Programul urmăreşte formarea şi perfecţionarea de specialişti in dreptul 

afacerilor. De asemenea aprofundarea elementelor de dreptul comunitar al 

afacerilor cu specială privire asupra societăţilor transnaţionale, a filialelor 

constituite pe teritoriile altor state decât statul de origine, în acest scop, 

cursul are ca obiectiv specific: Identificarea întreprinderilor participante la 

raporturile de dreptul afacerilor: societăţi comerciale, regii autonome, 

grupuri de interes economic, fundaţii, asociaţii, societăţi cooperative, 

întreprinderi individuale - persoane fizice care desfăşoară activităţi 

economice; 

 

8.Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.Consideraţii generale privind dreptul afacerilor ca ştiinţă 

interdisciplinară; 

prelegere - 

Curs interactiv, realizat prin identificarea 
problemelor de drept semnalate în teoria şi 
practica instanţelor judecătoreşti, precum şi 
a tribunalelor arbitrare. 

5 ore 

2. Regimul juridic al diferitelor tipuri de întreprinderi, ca 

subiecte de dreptul afacerilor; 

prelegere - 

Curs interactiv, realizat prin identificarea 
problemelor de drept semnalate în teoria şi 
practica instanţelor judecătoreşti, precum şi 
a tribunalelor arbitrare. 

5 ore 

3. Profesionistul, în concepţia Codului civil. Prefesioniştii 

comercianţi-subiecte ale raporturilor de dreptul afacerilor; 

prelegere - 

Curs interactiv, realizat prin identificarea 
problemelor de drept semnalate în teoria şi 
practica instanţelor judecătoreşti, precum şi 
a tribunalelor arbitrare. 

6 ore 

4. Societăţile: patrimoniul, fondul de comerţ, contractele 

încheiate între societăţi; 

prelegere - 

Curs interactiv, realizat prin identificarea 
problemelor de drept semnalate în teoria şi 
practica instanţelor judecătoreşti, precum şi 

6 ore 



a tribunalelor arbitrare 

5. Răspunderea juridică a subiectelor participante în 

raporturile de dreptul afacerilor. 

prelegere - 

Curs interactiv, realizat prin identificarea 
problemelor de drept semnalate în teoria 
şi practica instanţelor judecătoreşti, 
precum şi a tribunalelor arbitrare 

6 ore 

Bibliografie 

➢ Legea nr. 287/2009, privind Noul Cod Civil republicată în M. Of. Nr. 505/15 iulie 2011, rectificată şi modificată; 

➢ Legea societăţilor nr. 31/1990 , cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ Legea 182/2016 pentru aprobarea OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre 
persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. 

➢ Legea nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în 
registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, 
întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, 
precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, modificată 

➢ Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 

funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în M. Of. nr. 279/ 21 

aprilie 2003. 

➢ Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, privind Codul de Procedură civilă, republicată în M. 

Of. nr. 545/3 august 2012 

➢ Smaranda Angheni, Drept Comercial, Profesioniştii-comercianţi, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013. 

➢ Camelia Stoica, Drept comunitar al afacerilor, Editura Universităţii Titu Maiorescu, 2005 

➢ Marilena Uliescu (coordonator), Noul Cod Civil Comentarii, Ed. Universul Juridic 2010. 

➢ Marilena Uliescu (coordonator), Noul Cod Civil. Studii şi comentarii, vol. I, Ed. Universul Juridic, 2012 

➢ Smaranda Angheni, Dreptul comercial între tradiţionalism şi modernism - Revista Curierul Judiciar, nr. 9/2010, Ed. 

C. H. Beck 2010. 

➢ Stanciu D. Cărpenaru, Dreptul comercial în condiţiile Noului Cod Civil, Revista Curierul Judiciar nr. 10/2010, Ed. C. 

H. Beck 2010. 

➢  I.C.C.J. - Buletinul Jurisprudenţei, Culegere de decizii pe anul 2011, Ed. C. H. Beck, 2010. 

➢  I.C.CJ. - Buletinul Jurisprudenţei, Culegere de decizii pe anul 2012, Ed. C. H. Beck, 2011. 

➢ Stanciu D. Cărpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea - Legea societăţilor comerciale, comentarii pe articole, Ed. 

5, Ed. C.H. Beck, 2014. 

➢ Crenguţa Leaua, Societăţi comerciale, Proceduri speciale, Ed. C. H. Beck, ediţia 2, 2009. 

➢ C. Todică, Statutul juridic şi puterile administratorului în societatea comercială, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 

2011; 

➢ St. D. Cărpenaru, Tratat de drept comercial, Ed. Universul Juridic, 2016; 

➢ L. Tuleașcă, Drept comercial: întreprinderile comerciale, Universul Juridic, București, 2016 

➢ V. Nemeş, Drept Comercial, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2018; 

➢ C. Todică, Răspunderea juridică civilă a administratorului societăţii comerciale, Studiu de doctrină şi jurisprudenţă, 

Ed. Universitară, Bucureşti, 2012; 

➢ Gheorghe Piperea, Drept comercial: întreprinderea, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2012; 

➢ D.M. Șandru, Dreptul societatilor în România, Ed. Universitara, București, 2017; 

➢ G. Habrecht, A. Couret, J.J. Barbieri, Droit Commercial, Paris 1988 

➢ G. Ripert, R. Roblot, Traite de droit commercial, Tome I, Paris 1993 

➢ M. Pedamon, Droit commercial, Dalloz 1994 

➢ R Savatier, J.M. Laloup, Droit Commercial, Acts de commerce, commercents, fonds de commerce, Paris 1993 

➢ Y Guyon, Droit des affaires, Tome I, 8eme ediţion, Economica, Paris 1994 



M. Cozian, A. Viandier, F. Deboissy, Droit des societes, 16- eme edition, Litec, Paris, 2003 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Constituirea societăţilor potrivit Legii societăţilor  31/1990, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare 

Studiu de caz 7 ore 

Funcţionarea societăţilor: adunările generale ale asociaţilor/ 

acţionarilor, administrarea societăţilor potrivit sistemelor 

unitar şi  dualist 

Studiu de caz 7 ore 

Anularea hotărârii adunării generale a asociaţilor/acţionarilor Studiu de caz 7 ore 

Dizolvarea şi lichidarea societăţilor, potrivit Legii societăţilor 

31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare              

ulterioare 

Studiu de caz 7 ore 

Bibliografie 

➢ Smaranda Angheni, Drept Comercial, Profesioniştii-comercianţi, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2013. 

➢ Stanciu D. Cărpenaru, Dreptul comercial în condiţiile Noului Cod Civil, Revista Curierul Judiciar nr. 10/2010, Ed. C. H. 
Beck 2010. 

➢ I.C.C.J. - Buletinul Jurisprudenţei, Culegere de decizii pe anul 2008, Ed. C. H. Beck, 2009 
➢ I.C.C.J. - Buletinul Jurisprudenţei, Culegere de decizii pe anul 2009, Ed. C. H. Beck, 2010 
➢ I.C.C.J. - Buletinul Jurisprudenţei, Culegere de decizii pe anul 2010, Ed. C. H. Beck, 2011 
➢ I.C.C.J. - Buletinul Jurisprudenţei, Culegere de decizii pe anul 2011, Ed. C. H. Beck, 2012 
➢ I.C.C.J. - Buletinul Jurisprudenţei, Culegere de decizii pe anul 2012, Ed. C. H. Beck, 2013 
➢ St. D. Cărpenaru, Tratat de drept comercial, Ed. Universul Juridic, 2016. 

 
 
9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi 
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Conținutul tematic urmărește familiarizarea masteranzilor cu utilitatea și avantajele arbitrajului comercial, ca metodă de 
soluționare a litigiilor, alternativă la justiția statală, precum și cu caracteristicile regulilor de procedură ale principalelor instituții de 
arbitraj comercial, toate acestea fiind utile într-o piață litigiilor de arbitraj în creștere, mai ales a celor cu element de extraneitate și 
mai ales la nivel international. Parcurgerea disciplinei transmite cunoștințele și formează deprinderile practice necesare pentru a 
urma o carieră de arbitru, de avocat sau consilier juridic specializat în arbitraj, de asistent arbitral.   

 
10.Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs 
Participare activă la curs Dialog- 

întrebări formulate 20% 

    

10.5 Seminar/laborator 

Participare activa la seminar, 
intervenţii, prezentări speţe si 
studii de caz, pe baza practicii 
instanţelor judecătoreşti şi a 
celor de arbitraj 

întrebări, observare directa, 
evaluare speţa/studiu de caz 
prezentata 

70% 

Se acordă din oficiu 1 punct 

10.6 Standard minim de performanţă 
•Elaborarea, susţinerea şi promovarea prin realizarea a minim 50% din cerinţele aferente tuturor formelor de evaluare 
continuă la seminar; 
• Notarea pe parcurs este luată în calcul în anul curent, inclusiv în sesiunea de reprogramare. Pentru promovare, nota la 
evaluarea finală trebuie să fie minimum 5 (cinci). 

Data completării 
 

01.10.2019 

Semnătura titularului de curs 
 

                 Prof.univ.dr.Smaranda Angheni   
 

Semnătura titularului de seminar 
 

                  Lector univ.dr.Mihaela Iliescu 
 



Data avizării în departament 
 

01.10.2019 

Semnătura  directorului departamentului 
 

Conf.univ.dr.Carmen Pălăcean 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 FIŞA DISCIPLINEI 

 
1.Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL DE DREPT PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii  DREPT 

1.5 Ciclul de studii  MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea DREPTUL AFACERILOR 

 
2.Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei  Etica si integritate academica 

       Codul disciplinei D.1.2.11 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Dr.Serban Mihail Adrian 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  - 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E2 2.7 Regimul disciplinei DO 

 
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

2 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator - 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

24 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator - 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 29 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi .................................................. - 

3.7 Total ore studiu individual 76 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 100 

3.10 Numărul de credite 4 

 
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  - Sala de seminar, videoproiector 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului   

 
6.Competenţe specifice acumulate 
 

Competenţe profesionale CP1.   Înțelegerea și asimilarea normelor și principiilor referitoare la etica 
profesională și integritata academiă în domeniul juridic, precum și în domeniul  
cercetării științifice, drepturile de autor și evitarea plagiatului. 
CP2. Înțelegerea conținutului noțiunii de etică și integritate academică cu 
privire specială în domeniul profesiilor juridice. 



CP3.  Acumularea de cunoștințe referitoare la redactarea textelor științifice 
specifice diverselor genuri academice  în concordanță cu principiile eticii 
cercetării și cu regulile și bunele practici constituite.   
CP4. Cunoașterea și asimilarea regulilor de scriere academică specifice 

diverselor categorii de  documente academice (referat științific, articol 

publicație științifică, proiect de cercetare, lucrare de licență, dizertație și 

doctorat, prezentare multimedia), precum și a  documentelor suport 

(curriculum vitae, scrisoare de intenție). 

Competenţe transversale CT1.   Operarea și transpunerea prevederilor din codurile etice și profesionale 
din domeniile profesiilor juridice 
CT2. Dezvoltarea competențelor de realizare a unei cercetări și de redactare a 
produselor academice la standarde ridicate de calitate 
CT2.  Utilizarea corectă și legală  a surselor de documentare în conceperea 
produsului academic. 
 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei • Asimilarea de către  studenți /masteranzi a regulilor și  bunelor 
practici ce privesc principiile eticii și integrității academice în materie 
juridică. 

 

7.2 Obiectivele specifice • Transpunerea în conduite specifice a cerințelor eticii și integrității 
academice. Dezvoltarea abilităţilor  de redactare de texte academice 
specifice  activităților profesionale juridice. 

 
8.Conţinuturi 

 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

 

1. Curs introductiv: prezentarea importanței  cursului, 
precum și a tematicii esențiale ce urmează a fi abordată 

Prelegere 
Dezbatere 

2 ore 

2. Valori etice fundamentale. Noțiunile de etică și 
integritate academică. Privire specială în domeniul 
juridic.  

Prelegere 
Dezbatere 

2 ore 

3. Legislație internă și internațională privind etica și 
integritarea academică în domeniul juridic, precum și  
protecția dreptului de autor  

 

Prelegere 
Dezbatere 

2.ore 

4. Integritatea academică.Integritatea în sistemul de 
învățământ și cercetarea științifică. 

Prelegere 
Dezbatere 

2.ore 

5. Etica universitară.Codurile de etică universitare 
Prelegere 
Dezbatere 

2.ore 

6. Identificarea Plagiatului în lucrările cu caracter 
științific.Plagiatul și combaterea sa  

Prelegere 
Dezbatere 

2 ore 

7. Integritatea in sistemul de invatamânt și cercetarea 
științifică.Buna conduită în cercetarea științifică 

Prelegere 
Dezbatere 

2 ore 

8. Programe utilizate în vederea stabilirii gradului de 
similitudine în lucrarile științifice 

Prelegere 
Dezbatere 

2 ore 

9. Aspecte de drept comparat privind integritatea 
academică 

Prelegere 
Dezbatere 

2 ore 

10. Tipuri de produse academice. Referatul științific și 
Proiectul de cercetare (lucrarea de cercetare) 

Prelegere 
Dezbatere 

2 ore 

11. Tipuri de produse academice. Lucrarea de licență, 
dizertație și doctorat 

Prelegere 
Dezbatere 

1 ora 

12. Reguli specifice de tehnoredactare pentru  produsele 
academice aduse la cunoștință publică (articole, cărți 
etc.)  

Prelegere 
Dezbatere 

1 ora 



13. Prezentarea rezultatelor cercetării 
Prelegere 
Dezbatere 

1 ora 

14. Curs aplicații practice (redactare cod conduită, referat 
științific, plan cercetare, bibliografie academică, 
scrisoare intenție  etc.) 

Prelegere 
Dezbatere 

1 ora 
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3. Fostul Tribunal Ilfov, Audiența de la 22 decembrie 1911 (în cauza Eraclie Sterian și Leon Alcalay, pe de o parte, și F. 

Grunfeld, pe de altă parte), în Dreptul nr. 40/1912. 

(IV) Pagini internet 

1. http://wipo.int/portal/en/ 

2. http://inserm.fr/sites/default/files/2017-08/Inserm_Rapport_Corvol_CharteNationaleIntegriteScientifique_2016.pdf 

3. http://allea.org/wp-

content/uploads/2018/01/FR_ALLEA_Code_de_conduite_europeen_pur_lintegrite_en_recherche.pdf 

4. http://singaporestatement.org/Translations/SS_French.pdf 

5. http://fnrs.be/docs/Charte_europeene_du_chercheur.pdf 

6. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14853-2015-INIT/en/pdf 

7. http://cnatdcu.ro/ 

8. https://edu.ro/sistem-national-cercetare 

9. https://dexonline.ro 

10. http://aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Legislatie_-_Proceduri/2017/Codul_de_Etica_aprobat_in_28_septembrie_2017.pdf 

11. https://integritate.eu 

12. http://alpaconference.ro/declaratie_etica_malpraxis.pdf 

13. http://bmj.ro/articles/2008/11/04/rezolvarea-cazurilor-de-malpraxis-%C3%AEn-cercetarea-

%C5%9Ftiin%C5%A3ific%C4%83 

14. http://larousse.fr/dictionnaires/francais/plagiat/61301 

15. http://osim.ro 

16. http://orda.ro 

17. http://asro.ro/ 

18. https://iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU-IPR-Guide-IP-in-Europe.pdf 

19. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A22000A0411%2801%29,  

20. http://cne.ancs.ro/wp-content/uploads/cne/2017/12/Ghid_identificare_plagiat_final_site.pdf 

http://integritate.ifep.ro/jurisprudenra.html
http://www.ubbcluj.ro/ro/despre/organizare/files/etica/Codul_Etic_al_UBB.pdf
http://wipo.int/portal/en/
http://inserm.fr/sites/default/files/2017-08/Inserm_Rapport_Corvol_CharteNationaleIntegriteScientifique_2016.pdf
http://allea.org/wp-content/uploads/2018/01/FR_ALLEA_Code_de_conduite_europeen_pur_lintegrite_en_recherche.pdf
http://allea.org/wp-content/uploads/2018/01/FR_ALLEA_Code_de_conduite_europeen_pur_lintegrite_en_recherche.pdf
http://fnrs.be/docs/Charte_europeene_du_chercheur.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14853-2015-INIT/en/pdf
http://cnatdcu.ro/
https://edu.ro/sistem-national-cercetare
https://dexonline.ro/
http://aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Legislatie_-_Proceduri/2017/Codul_de_Etica_aprobat_in_28_septembrie_2017.pdf
https://integritate.eu/
http://alpaconference.ro/declaratie_etica_malpraxis.pdf
http://bmj.ro/articles/2008/11/04/rezolvarea-cazurilor-de-malpraxis-%C3%AEn-cercetarea-%C5%9Ftiin%C5%A3ific%C4%83
http://bmj.ro/articles/2008/11/04/rezolvarea-cazurilor-de-malpraxis-%C3%AEn-cercetarea-%C5%9Ftiin%C5%A3ific%C4%83
http://larousse.fr/dictionnaires/francais/plagiat/61301
http://osim.ro/
http://orda.ro/
http://asro.ro/
https://iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU-IPR-Guide-IP-in-Europe.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A22000A0411%2801%29
http://cne.ancs.ro/wp-content/uploads/cne/2017/12/Ghid_identificare_plagiat_final_site.pdf


21. https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Translated_Guides/Rom%C3%A2n%C4%83/Studen%C8%9Bi/Orig

inality_Check/Depunerea_unei_lucr%C4%83ri 

22. http://ithenticate.com/hs-fs/hub/92785/file-1384442395-

pdf/iTh_documentation/iThenticate_Manual.pdf?t=1510653951733 

23. https://scammyessay.com 

24. http://tezedoctorat.ro/sites/default/files/Raport%20verificare%20antiplagiat.pdf 

25. https://ec.europa.eu, 

26. http://pe.forhe.ro/sites/default/files/metodologie_etica_consultare.pdf 

27. http://sistemantiplagiat.ro.  

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Bibliografie:  

 
9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi 
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

   Conținutul disciplinei  este în acord cu așteptările  mediului academic, precum și ale societății în ansamblu privind pregătirea 

specialiștilor din mediul juridic în în sensul asimilării valorilor eticii și integrității academice, precum și pentru elaborarea de 

produse academice substanțiale și în acord cu exigențele respectării imperativelor legale și etice ale cercetării științifice. 

 

 
10.Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs 
   

           Examen Evaluare orală 90% 

10.5 Seminar/laborator 
 - - 

Se acordă din oficiu 1 punct 

10.6 Standard minim de performanţă: 
Cerinţe minime pentru nota 5,00 (cinci) 

- Cunoașterea metodelor de utilizare a surselor în produsele academice și de evitare a plagiatului.  

-  Cunoașterea diferitelor sisteme de citare și utilizarea adecvată a acestora. 

-  Structurarea și  redactarea conform standardelor consacrate a unei lucrări de cercetare. 

 

         Data completării 
01.10.2019 

Semnătura titularului de curs 
 

Dr.Serban Mihail Adrian 
 

Semnătura titularului de seminar 
 
- 

         Data avizării în          
          departament 

01.10.2019 

 
 

Semnătura  directorului departamentului 
Conf.univ.dr.Carmen Palacean 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Translated_Guides/Rom%C3%A2n%C4%83/Studen%C8%9Bi/Originality_Check/Depunerea_unei_lucr%C4%83ri
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Translated_Guides/Rom%C3%A2n%C4%83/Studen%C8%9Bi/Originality_Check/Depunerea_unei_lucr%C4%83ri
http://ithenticate.com/hs-fs/hub/92785/file-1384442395-pdf/iTh_documentation/iThenticate_Manual.pdf?t=1510653951733
http://ithenticate.com/hs-fs/hub/92785/file-1384442395-pdf/iTh_documentation/iThenticate_Manual.pdf?t=1510653951733
https://scammyessay.com/
http://tezedoctorat.ro/sites/default/files/Raport%20verificare%20antiplagiat.pdf
https://ec.europa.eu/
http://pe.forhe.ro/sites/default/files/metodologie_etica_consultare.pdf
http://sistemantiplagiat.ro/


FIŞA DISCIPLINEI 
 
1.Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL DE DREPT PUBLIC 

1.4 Domeniul de studii  DREPT 

1.5 Ciclul de studii  MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea DREPTUL AFACERILOR 

 
2.Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei ACHIZIȚII PUBLICE 

       Codul disciplinei D.A.1.1.5. 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Tudor Chiuariu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Tudor Chiuariu 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E1 2.7 Regimul 
disciplinei 

DO 

 
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

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

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 17 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi .................................................. - 

3.7 Total ore studiu individual 69 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 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  Sala de curs,  videoproiector 

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Sala de seminar, videoproiector 

 
6.Competenţe specifice acumulate 
 



Competenţe profesionale  C1. Cunoaşterea aprofundată a rolului legislației achizțiilor publice şi a 
dezvoltărilor teoretice, metodologice şi practice din interiorul 
domeniului 
C2. Cunoașterea aprofundată a caracteristicilor contractelor de achiziție 
publică 
C3. Cunoașterea aprofundată a principiilor, specificităților procedurale, 
termenelor și sancțiunilor specifice procedurilor de atribuire din materia 
achizițiilor publice 
C4. Dezvoltarea capacității de analiză în scopul recurgerii eficiente la 
diferitele tipuri remedii în materia achizițiilor publice 

Competenţe transversale CT1. Realizarea unui studiu, referat, temă de cercetare privind utilizarea 
practică a remediilor în materia achizițiilor publice, în condiţii de 
autonomie profesională  
CT2. Dezvoltarea capacitatii de selectare si utilizare eficientă a resurselor 
și tehnicilor de învățare și aplicare practică 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Înțelegerea de către masteranzi a specificității contractelor, procedurilor  
și remediilor în materia achizițiilor publice  

7.2 Obiectivele specifice • Cunoașterea noțiunilor, principiilor, instituțiilor și procedurilor 
în materia achizițiilor publice 

• Deprinderea și dezvoltarea abilităților de consilier juridic, 
avocat, judecător speciaizat în materia achizițiilor publice 

 
8.Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

 1. Efectele dreptului Uniunii Europene în materia 
achizițiilor publice. Principiile procedurii de achiziție 
publică. Tipuri de proceduri de atribuire. 

Prelegere 
Dezbatere 

2 ore 

 2. Autorități contractante. Tipuri de contracte de achiziție 
publică. Valoarea estimată a achiziției publice. 

Prelegere 
Dezbatere 

2 ore 

 3. Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire. 
Motive de excludere a ofertanților. 

Prelegere 
Dezbatere 

2 ore 

 4. Finalizarea procedurii de atribuire. Încheierea 
contractului. Anularea procedurii. 

Prelegere 
Dezbatere 

2 ore 

 5. Executarea contractului de achiziție publică. 
Subcontractarea. Modificarea contractului de achiziție 
publică. Încetarea contractului de achiziție publică. 

Prelegere 
Dezbatere 

2 ore 

 6. Remediile și căile de atac în materia atribuirii 
contractelor de achiziție publică. Calea administrativ-
jurisdicțională. Condiția interesului de a contesta un act al 
autorității contractante. 

Prelegere 
Dezbatere 

2 ore 

 7. Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor – 
CNSC. Organizare și funcționare. Asigurarea 
independenței. 

Prelegere 
Dezbatere 

2 ore 

 8. Plângerea la instanța de judecată împotriva deciziei 
CNCS 

Prelegere 
Dezbatere 

2 ore 

9. Contestația formulată pe cale judiciară Prelegere 
Dezbatere 

4 ore 

10. Cereri privind acordarea de despăgubiri pentru 
repararea prejudiciilor cauzate în procedura de atribuire   

Prelegere 
Dezbatere 

2 ore 



11. Cereri privind constatarea nulității absolute a 
contractelor/actelor adiționale 

Prelegere 
Dezbatere 

2 ore 

12. Cereri privind executarea, anularea, rezoluțiunea, 
rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor 

Prelegere 
Dezbatere 

2 ore 

13. Nerespectarea legislației achizițiilor publice. 
Contravenții și sancțiuni. Consecințe în sfera răspunderii 
penale. 

 2 ore 

Bibliografie     

• Monica Amalia Rațiu, Dreptul achizitiilor publice. Volumul 1: Contractul de achiziție publică. Regimul juridic 
aplicabil atribuirii contractului, ediția a II-a revăzută și adăugită, București, Editura Universul Juridic, 2018, 
ISBN/ISSN: 978-606-39-0270-3 

• Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe (editori), Legislația Uniunii Europene în materia achizițiilor publice, 
București, Editura Universitară, 2018, ISBN 978-606-28-0744-3 

• Tudor Chiuariu, ”CJEU Fastweb-PFE line of jurisprudence on the review procedures to the award of public 
procurement contracts”, publicat în volumul conferinței internaționale ”International Conference of Law, 
European Studies and International Relations Romanian Law, Tradition and European Vocation”, 7th Edition, 
May 9-11, 2019, Ed. Hamangiu (în curs de publicare) 

• Steen Treumer, Mario Comba (eds.), Modernising Public Procurement. The Approach of EU Member States, 
Edward Elgar, 2018 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

 1. Instrumente și tehnici specifice de atribuire a 
contractelor de achiziție publică. 

Prelegere. Dezbatere. Problematizare 2 ore 

 2. Excepții de la procedura de achiziții publice. Achiziții 
directe. Servicii auxiliare achiziției publice. 

Prelegere. Dezbatere. Problematizare 2 ore 

 3. Criterii de calificare și criterii de atribuire. Prelegere. Dezbatere. Problematizare 2 ore 

 4. Contravenții și infracțiuni în materia achiziției publice. 
Jurisprudență. 

Prelegere. Dezbatere. Problematizare 2 ore 

 5. Contestația administrativ-jurisdicțională în fața CNCS. 
Jurisprudență. 

Prelegere. Dezbatere. Problematizare 4 ore 

 6. Plângerea la instanța de judecată împotriva deciziei 
CNCS. Jurisprudență. 

Prelegere. Dezbatere. Problematizare 4 ore 

 7. Contestația formulată pe cale judiciară. Jurisprudență. Prelegere. Dezbatere. Problematizare 4 ore 

 8. Recursul în materia achizițiilor publice. Jurisprudență. Prelegere. Dezbatere. Problematizare 4 ore 

 9. Alte cereri în materia achizițiilor publice. Jurisprudență. Prelegere. Dezbatere. Problematizare 4 ore 

Bibliografie 

• Viorel Terzea, Achizițiile publice – Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, București, Editura 
Universul Juridic, 2016 

• Dumitru-Daniel Șerban, Jurisprudenta comentată în materia achizițiilor publice. Volumul VI, București, Editura 
Hamangiu, 2017, ISBN/ISSN: 978-606-27-0822-1 

• Tudor Chiuariu, „Reținerea ca element constitutiv al infracțiunii de abuz în serviciu a încălcării unei obligații 
izvorând din actele legislative secundare ale Uniunii Europene”, în volumul colectiv Aurora Ciucă 
(coordonator), 100 de ani de gândire juridică românească. Vespasian V. Pella și dezvoltarea dreptului penal 
internațional și național, Editura Universității „Al. I. Cuza” Iași, 2018, ISBN 978-606-714-461-1, pp. 138-146 

•  

 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 



Conținutul tematic urmărește să ofere masteranzilor o bază teoretică și practică solidă pentru diferitele opțiuni de 
carieră în specializarea achiziții publice, de la experți și consilierii juridici ai societăților ofertante care pregătesc 
documentația, la funcționarii publici din autoritățile contractante care gestionează documentația și procedura de 
atribuire, la personalul de specialitate juridică din CNSC, la avocații care reprezintă societățile în diferitele proceduri 
litigioase și la judecătorii specializați în achiziții publice.  

 
 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs 

Prezentare orală pe baza 
unui proiect scris elaborat 
pe parcursul semestrului 

Examinare orală                         70% 

    

10.5 Seminar/laborator 

Participare activă la 
seminarii 

Evaluare cunoștințe și 
abilități practice 

  20% 

Se acordă din oficiu 1 punct –                                                       10% 

10.6 Standard minim de performanţă 
• Cunoașterea principiilor procedurii de achiziție publică 
• Cunoștințe de bază despre avantajele/dezavantajele și caracteristicile diferitelor remedii jurisdicționale în 
materia achizițiilor publice 

Data completării 
 

01.10.2019 

Semnătura titularului de curs 
 

                 Lector univ. dr. Tudor Chiuariu   
 

Semnătura titularului de seminar 
 

                  Lector univ. dr. Tudor Chiuariu 
 

Data avizării în departament 
 

01.10.2019 

Semnătura  directorului departamentului 
 

Prof.univ.dr. Carmen Pălăcean 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FIŞA DISCIPLINEI 
 
1.Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL DE DREPT PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii  DREPT 

1.5 Ciclul de studii  MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea DREPTUL AFACERILOR 

 
2.Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei ARBITRAJ COMERCIAL 

       Codul disciplinei D.A.1.2.8. 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Tudor Chiuariu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Tudor Chiuariu 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E2 2.7 Regimul 
disciplinei 

DO 

 
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

36 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 12 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 31 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 21 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi .................................................. - 

3.7 Total ore studiu individual 89 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 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  Sala de curs, videoproiector 

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Sala de seminar, videoproiector 

 
6.Competenţe specifice acumulate 
 



Competenţe profesionale  C1. Cunoaşterea aprofundată a rolului și avantajelor arbitrajului 
comercial şi a dezvoltărilor teoretice, metodologice şi practice din 
interiorul domeniului   
C2. Dezvoltarea capacității de analiză în scopul recurgerii eficiente la 
diferitele tipuri de arbitraj: ad-hoc sau instituționalizat, generalist sau 
specializat, intern sau internațional 
C3. Cunoașterea aprofundată a principiilor, mecanismelor și tacticilor 
procedurale specifice arbitrajului 
C4. Dobândirea unei cunoașteri comparative a diferitelor instituții 
internationale de arbitraj comercial 

Competenţe transversale  CT1. Realizarea unui studiu, referat, temă de cercetare privind utilizarea 
practică a arbitrajului comercial, în condiţii de autonomie profesională  
CT2. Dezvoltarea capacitatii de selectare si utilizare eficientă a resurselor 
si tehnicilor de invatare 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Înțelegerea de către masteranzi a rolului, avantajelor, specificului 
procedural ale arbitrajului commercial, precum și a caracteristicilor 
principalelor instituții international de arbitraj comercial 

7.2 Obiectivele specifice • Cunoașterea noțiunilor, principiilor, instituțiilor și procedurilor 
în materia arbitrajului comercial 

• Deprinderea și dezvoltarea abilităților necesare pentru a 
îndeplini sarcini specifice calității de arbitru, de asistent arbitral 
sau de avocat/consilier juridic specializat în arbitraj 

 
8.Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

 1. Abordarea pro-arbitraj a Noului Cod de Procedură 
Civilă român 

Prelegere 
Dezbatere 

3 ore 

 2. Instrumente internationale în materia arbitrajului: 
Convenția de la New York din 1958 privind recunoașterea 
și executarea hotărârilor arbitrale străine și Legea Model 
UNCITRAL revizuita în 2006  

Prelegere 
Dezbatere 

3 ore 

 3. Avantaje și dezavantaje în recurgerea la arbitraj Prelegere 
Dezbatere 

3 ore 

 4. Importanța locului arbitrajului în arbitrajul comercial 
internațional 

Prelegere 
Dezbatere 

3 ore 

 5. Aprecierea costurilor în arbitrajul comercial 
internațional 

Prelegere 
Dezbatere 

3 ore 

 6. Arbitrajul după Regulile International Chamber of 
Commerce - ICC Paris 

Prelegere 
Dezbatere 

3 ore 

 7. Arbitrajul în sistemul de soluționare a litigiilor sportive. 
Tribunalul Arbitral Sportiv de la Lausanne (CAS/TAS). 
Competență și reguli de procedură.  

Prelegere 
Dezbatere 

3 ore 

 8. Arbitrajul comercial organizat de Curtea de Arbitraj 
Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și 
Industrie a României. Competență și reguli de procedură. 

Prelegere 
Dezbatere 

3 ore 

Bibliografie     
Tudor Chiuariu, Roxana Giurea, Arbitrajul intern și international. Reglementare. Doctrină. Jurisprudență, Ed. Universul 
Juridic, București, 2012 
Crenguța Leaua & Flavius Baias (eds), Arbitration in Romania. A Practitioner’s Guide, Wolters Kluwer, 2016 



Gary B. Born, International Arbitration: Law and Practice, Wolters Kluwer, 2012 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

 1. Tactici dilatorii și șicanatorii în arbitrajul comercial 
internațional 

Prelegere. Dezbatere. Problematizare 2 ore 

 2. Metode pentru depășirea impedimentelor la arbitraj Prelegere. Dezbatere. Problematizare 2 ore 

 3. Măsuri provizorii în procedura arbitrală Prelegere. Dezbatere. Problematizare 2 ore 

 4. Constituirea tribunalului arbitral. Termenul arbitrajului. 
Întocmirea actului de misiune/termenilor de referință în 
procedura arbitrală. Consecințe practice 

Prelegere. Dezbatere. Problematizare 2 ore 

 5. Punerea în executare a hotărârilor arbitrale străine Prelegere. Dezbatere. Problematizare 1 ore 

 6. Arbitrajul comercial și dreptul Uniunii Europene  Prelegere. Dezbatere. Problematizare 1 oră 

 7. Litigii transfrontaliere arbitrabile Prelegere. Dezbatere. Problematizare 1 oră 

 8. Intervenția instanței judecătorești în arbitraj. Legea 
procedurală aplicabilă arbitrajului. 

Prelegere. Dezbatere. Problematizare 1 oră 

Bibliografie 

• Redfern & Hunter, On International Arbitration, OUP, Oxford, 5th edition, 2009 

• Ph. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, On International Commercial Arbitration, The Hague, Kluwer, 1999 

• Vanda Vlasov, Arbitrajul comercial: jurisprudență arbitrală și practică judiciară, 2007-2009, Bucuresti, Editura 
Hamangiu, 2010 

• Tudor Chiuariu, ”The Defendant's Refusal to Pay the Advance on the Arbitration Costs. Identifying 
Theoretically Grounded Solutions for the Continuation of the Arbitration” („Refuzul pârâtului de a plăti 
avansul la cheltuielile arbitrale. Posibile soluții fundamentate teoretic pentru depășirea acestui impediment la 
continuarea arbitrajului”),  publicat în volumul ”International Conference ”Education and Creativity for a 
Knowledge based Society”, 8th edition, November 20-22, 2014, Bucharest, Romania, ISBN 978-63-9503145, 
ISSN 2248-0064. nov.2014, pp. 48-52, indexată la 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2560763  

 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Conținutul tematic urmărește familiarizarea masteranzilor cu utilitatea și avantajele arbitrajului comercial, ca metodă 
de soluționare a litigiilor, alternativă la justiția statală, precum și cu caracteristicile regulilor de procedură ale 
principalelor instituții de arbitraj comercial, toate acestea fiind utile într-o piață litigiilor de arbitraj în creștere, mai 
ales a celor cu element de extraneitate și mai ales la nivel international. Parcurgerea disciplinei transmite cunoștințele 
și formează deprinderile practice necesare pentru a urma o carieră de arbitru, de avocat sau consilier juridic 
specializat în arbitraj, de asistent arbitral.   

 
10.Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs 

Prezentare orală pe baza 
unui proiect scris, elaborat 
pe parcursul semestrului, pe 
o temă aleasă de masterand 
care se încadrează în 
tematica de curs 

Examinare orală                         70% 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2560763


    

10.5 Seminar/laborator 

Participare activă la 
seminarii 

Evaluare cunoștințe și 
abilități practice 

  20% 

Se acordă din oficiu 1 punct –                                                       10% 

10.6 Standard minim de performanţă 
• Cunoașterea utilității și a beneficiilor folosirii arbitrajului commercial 
• Cunoștințe de bază despre instituțiile internaționale de arbitraj 
• Cunoștințe de bază despre procedura arbitrală 

Data completării 
 

01.10.2019 

Semnătura titularului de curs 
 

                 Lector univ. dr. Tudor Chiuariu   
 

Semnătura titularului de seminar 
 

                  Lector univ. dr. Tudor Chiuariu 
 

Data avizării în departament 
 

01.10.2019 

Semnătura  directorului departamentului 
 

Conf.univ.dr.Carmen Pălăcean 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FIŞA DISCIPLINEI 
 
1.Date despre program 
 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL DE DREPT PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii  DREPT 

1.5 Ciclul de studii  MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea DREPTUL AFACERILOR 

 
2.Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei  INSTITUTII DE DREPT PROCEDURAL FISCAL APLICABILE 

INTREPRINDERILOR SI PROFESIONISTILOR 

       Codul disciplinei D.1.1.4 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Lector univ.dr.Aurelia Herling 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Lector univ.dr.Aurelia Herling 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E1 2.7 Regimul disciplinei DO 

 
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 
3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi .................................................. - 

3.7 Total ore studiu individual 97 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 125 

3.10 Numărul de credite 5 

 
4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 
4.1 de curriculum  Nu este cazul 

4.2 de competenţe  Nu este cazul 

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1 de desfăşurare a cursului  Sala de curs, videoproiector 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sala de seminar, videoproiector 

 
6.Competenţe specifice acumulate 
 



Competenţe profesionale - aptitudinea de a înţelege, analiza şi interpreta legislaţia procedural- 

fiscala, jurisprudenţa fiscala şi doctrina juridică română şi străină; 

- asumarea de responsabilităţi pentru a rezolva probleme şi situaţii 

concrete ; 

- aptitudinea de a comunica, a susţine şi a demonstra rezultatele propriei 

activităţi (inclusiv abilităţi retorice şi de a susţine o dezbatere 

contradictorie). 

- capacitatea de a lucra independent sau în echipă pentru rezolvarea de 

probleme de drept procedural- fiscal în contexte profesionale diferite ; 

- utilizarea adecvată a conceptelor,teoriilor, paradigmelor şi 

metodologiilor din domeniul dreptului fiscal; 

- aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice dreptului procedural- 

fiscal; 

- aplicarea legislaţiei fiscale româneşti, a legislaţiei europene şi a 

celorlalte instrumente juridice internaţionale cu aplicare in domeniul 

procedural-fiscal; 

- interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul 

procedural-fiscal ; 

- aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor 

referitoare la o problemă de drept procedurala-fiscala concretă ; 

- utilizarea legislaţiei procedural-fiscale în vigoare în analiza situaţiilor 

juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în 

soluţionarea lor. 

  

Competenţe transversale  - realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu 

respectarea regulilor deontologice specifice domeniului fiscal; 

- elaborarea unei lucrări de specialitate/a lucrării de dizertatie, cu 

repsectarea obiectivelor, a termenelor şi a regulilor deontologice; 

- aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente 

de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice; 

- realizarea unui proiect, a unei activităţi în echipă, cu identificarea 

rolurilor profesionale specifice; 

- utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de 

informare şi de formare profesională asistată în limba română, 

- elaborarea, tehnoredactarea şi susţinerea în limba română a unei lucrări 

de specialitate pe o temă a ctuală din domeniul dreptului fiscal. 
 

  

 
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei - Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale 

domeniului procedural fiscal; utilizarea lor adecvată în comunicarea 

profesională.  

- Conform prevederilor legale, titularul unei diplome de master in dreptul 

afacerilor are aptitudinea de a continua studiile urmând ciclul de studii de 

doctorat. 

  

7.2 Obiectivele specifice - Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea în comunicarea profesională scrisă 

şi verbală, a limbajului juridic de specialitate. 

- Cunoaşterea şi înţelegerea materiei interdisciplinare – Dreptul afacerilor 

– care presupune însuşirea atât a diferitelor ramuri de drept public şi 

privat (drept fiscal, drept administrativ, drept penal al afacerilor, drept 

commercial etc.) care au contingenţă cu afacerile,precum şi instituţii care 

aparţin altor domenii, respectiv: economic, informatic, management, 

marketing etc. 

 

  

 
8.Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 



     Analiza detaliata a raportului juridic fiscal 

§1. Raportul juridic fiscal – categorie a raporturilor juridice 

bugetare 

§2. Structura raportului juridic fiscal 

§3. Accepţiunile noţiunii de „raport juridic fiscal”  

3.1. Raportul de drept material fiscal 

3.2. Raportul de drept procedural fiscal 

 Prelegere, dezbatere interactiva.           2 
ore 

     Analiza  categoriilor de obligaţii bugetare 

          -   Obligaţia fiscală 

§1. Definiţia obligaţiei fiscale 

§2. Obligaţia fiscală – elementul principal al conţinutului 

raportului juridic fiscal 

§3. Particularităţile obligaţiei fiscale 

§4. Prescripţia dreptului statului de a stabili obligaţii fiscale 

        -  Obligaţia nefiscală 

        -  Obligaţia parafiscală 

 

Prelegere, dezbatere interactiva           2 
ore 

       Cunoaşterea şi aprofundarea titlului de creanţă fiscală 

Secţiunea a 1-a. Noţiunea de „creanţă fiscală”  

§1. Precizări terminologice cu privire la creanţa bugetară şi 

creanţa fiscală 

§2. Categorii de creanţe fiscale 

§3. Colectarea creanţelor fiscale 

§4. Cerinţele creanţei fiscale 

4.1. Caracterul cert al creanţei fiscale 

4.2. Caracterul lichid al creanţei fiscale 

4.3. Caracterul exigibil al creanţei fiscale 

Secţiunea a 2-a. Aspecte teoretice si practice privind titlul de creanţă 

fiscală 

        §1. Consideraţii asupra noţiunii de „titlu de creanţă”  

§2. Particularităţile titlului de creanţă fiscală 

        §3. Categorii de titluri de creanţă fiscale 

Secţiunea a 3-a.Contestarea titlului de creanţă fiscală 

 

   Prelegere, dezbatere interactiva         2 ore 

    Cunoaşterea şi aprofundarea modalităţilor de stingere a obligaţiilor 

fiscale 

§1. Sfera de aplicare a Codului de procedură fiscală 

§2. Raportul Codului de procedură fiscală cu alte acte normative 

§3. Funcţionarea Comisiei fiscale Centrale 

§4. Dispoziţii generale privind colectarea creanţelor fiscale 

4.1. Colectarea creanţelor fiscale sau modalităţi de stingere a 

obligaţiei fiscale 

4.2. Exigibilitatea obligaţiei fiscale 

Prelegere, dezbatere interactiva           2 ore 



4.3. Dobânzi, penalităţi de întârziere sau majorări de 

întârziere 

 

 Modalităţi de stingere a obligaţiei fiscale partea a I-a 

§1. Stingerea obligaţiei fiscale prin plată 

§2. Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare 

Prelegere, dezbatere interactiva          1 ora 

 Modalităţi de stingere a obligaţiei fiscale partea a II-a 

§3. Stingerea obligaţiei fiscale prin restituire 

§4. Stingerea obligaţiei fiscale prin prescripţie 

4.1. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită 

4.2. Prescripţia dreptului de a cere compensarea sau 

restituirea 

Prelegere, dezbatere interactiva          1 ora 

Modalităţi de stingere a obligaţiei fiscale partea a III-a 

§5. Stingerea obligaţiei fiscale prin executare silită 

Prelegere, dezbatere interactiva          1 ora 

 Modalităţi de stingere a obligaţiei fiscale/ partea a IV-a 

§6. Stingerea obligaţiei fiscale prin alte modalităţi 

6.1. Insolvabilitatea sau stingerea obligaţiei fiscale prin 

scădere  

(art. 176 C.proc.fisc)  

6.4. Darea în plată (art. 175 C.proc.fisc.)  

6.5. Cesiunea creanţelor fiscale ale contribuabililor 

Prelegere, dezbatere interactiva          1 ora 

 Înlesniri la plata obligaţiilor fiscale Prelegere, dezbatere interactiva          1 ora 

 Aspecte internaţionale ale recuperării creanţelor fiscale între Statele 

Membre ale Uniunii Europene 

Prelegere, dezbatere interactiva          1 ora 

 

Bibliografie 

T. Anghel, Compensarea şi calculul accesoriilor în materie fiscală, în R.R.F. nr. 10/2007. 

T. Anghel, Unele probleme de aplicare a deciziei nr. 1 a Comisiei de proceduri fiscale, în R.R.F. nr. 3/2009. 

T. Anghel, M. Brăgaru, Codul de procedură fiscală adnotat, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2006, 

Codul de procedură fiscală din 1942. 

M. Antonescu, L. Antonescu, Plata distribuirea şi stingerea obligaţiilor fiscale prin contul unic, în Curierul fiscal nr. 

9/2008. 

R. Bufan (coordonator), B. Castagnede, A. Safta, M. Mutaşcu, Tratat de Drept Fiscal, partea Generală, vol. I, Ed. 

Lumina Lex, Bucureşti, 2005. 

A. Cercel, Contestaţie la executare. Act de adjudecare emis în procedura fiscală. Efectele sale juridice – Comentariu la 

dec. nr. 841/2006 a Trib. Dolj, în Curierul judiciar nr. 12/2007. 

O.M. Cilibiu, Justiţia administrativă şi contenciosul administrativ-fiscal, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2010. 

 

Bufan, R. et al, Tratat de drept fiscal, vol. II, Bucureşti, Ed. Hamangiu, 2018 

Codul fiscal si normele metodologice, Ed. a 3-a,  Bucureşti, Ed. Hamangiu, 2018 



P. Craig, Dreptul Uniunii Europene, Comentarii, jurisprudenţă şi doctrină, ed. a VI-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009. 

Gh.T. Cristea, Codul de procedură fiscală adnotat, Bucureşti, 1941. 

S. Cristea, Aspecte internaţionale ale recuperării creanţelor fiscale între statele membre ale Uniunii Europene, în Curierul 

fiscal nr. 10/2007. 

B. Crîngureanu, Ordinea distribuirii creanţelor în dreptul român, în RRDA nr. 4/2006. 

D. Dascălu, C. Alexandru, Consideraţii teoretice şi practice privind Codul de Procedură Fiscală (III), în RRDA nr. 11-

12/2004. 

D. Dascălu, C. Alexandru, Explicaţiile teoretice şi practice ale Codului de Procedură Fiscală, Ed. Rosetti, 2005. 

A. Dăianu, C. Doltu, D. Pîslaru, Studiul nr. 7, Transpunerea în România a normelor Uniunii Europene în domeniul 

impozitării indirecte (TVA şi accize), accesibil online pe adresa www.ier.ro 

A.Gîgă, Obligaţia bugetară, Ed.Universităţii Titu Maiorescu, Bucureşti, 2012. 

I. Gârbuleţ, Efectele suspendării executării silite prin poprire, în Revista Română de Executare Silită nr. 1/2009. 

A. Haas, Asistenţa reciprocă în recuperarea creanţelor intracomunitare, în R.R.F. nr. 11/2008. 

A. Haas, Neplata obligaţiilor fiscale şi implicaţiile ei asupra contribuabililor, în R.R.F. nr. 7/2008. 

A. Haas, Plata în contul unic, în R.R.F. nr. 9/2007. 

T. Mrejeru, D.A.P. Florescu, D. Safta, M. Safta, Coman Paul, Balasa Gabriel, Executarea silita. Reglementare. 

Doctrina. Jurisprudente, Editia 3, C.H.Beck,  Bucureşti, 2009 

M. Nicolae, Prescripţia extinctivă, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2004.  

Puie, O., Tratat de contracte civile potrivit Codului civil, Codului de procedura civila, Codului fiscal, Codului de 

procedura fiscala, Codului penal si Codului de procedura penala, vol. I, Bucuresti, Universul Juridic, 2017 

D.D. Şagun s.a , Drept fiscal. Fiscalitate. Obligatii fiscale. Declaratii fiscale, conform noilor reglementari fiscale ed. 3, 

Ed.C.H. Beck, Bucureşti, 2018 

D.D. Şaguna, Drept financiar public, ed. 6, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2016. 

D.D. Şaguna, M. Tofan, Drept financiar şi fiscal european, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010.  

J.H.H. Weiler, Constituţia Europei, Ed. Polirom, Iaşi, 2009. 

 

 

II. Legislaţie  

Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu toate modificările şi completările ulterioare. Ultima 

actualizare a fost realizata prin  Ordonanța Guvernului nr.19/2019. Normelor metodologice de aplicare a Codului de 
procedură fiscală 

Codul fiscal al României adoptat prin Legea nr. 227/2015 cu modificările şi completările ulterioare. Ultima actualizare a 
fost realizata prin  Legea nr. 156/2019 din 25 iulie 2019. 

Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobate prin HG 1/2016, actualizata prin HG 

354/16.05.2018 

Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Ultima lege de 

modificare si completare este Legea 212/2018)in vigoare de la 02.08.2018 

Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice (M.Of. nr. 597 din 13 august 2002). ), cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale (M.Of. nr. 618 din 18 iulie 2006), cu modificările şi completările 

http://www.ier.ro/
http://www.ujmag.ro/Coman-Paul/
http://www.ujmag.ro/Balasa-Gabriel/


ulterioare. 

Deciziile Comisiei Fiscale Centrale 

Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (M.Of. nr. 672 din 27 iulie 2005), cu modificările 

şi completările ulterioare.   

O.U.G. nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii (M.Of. 

nr. 81 din 1 februarie 2002), modificată prin Legea nr. 110/2007 (M.Of. nr. 305 din 5 mai 2007), cu modificările şi 

completările ulterioare.   

O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (M.Of. nr. 41 din 25 iulie 2001) şi aprobată, cu modicări şi 

completări, prin Legea nr. 180/2002 (M.Of. nr. 268 din 22 aprilie 2002), cu modificările şi completările ulterioare.   

COM(2005) 532 din 25 octombrie 2005, accesibilă online la adresa www.europa.eu.int. 

CJCE, 26 ianuarie 1993, Werner, C-112/91. 

CJCE, 14 februarie 1994, C – 279/93 

CJCE, 11 august 1995, Wiclock, C-80/94. 

CJCE, 27 iunie 1996, Asscher, C-107/94. 

CJCE, 12 mai 1998, Gilly, C-339/96. 

CJCE, 14 septembrie 1999, Frans Gschwind, C-391/97. 

CJCE, 16 mai 2000, Patrick Zurstrassen, C-87/99. 

CJCE, 12 decembrie 2002, de Groot, C-385/00. 

CJCE, 11 martie 2004, de lasteyrie du Saillant, C-9/02. 

CJCE, 2 decembrie 1997, Fantask, C-188/95. 

Rezoluţia Parlamentului European din 10 februarie 2010 referitoare la promovarea bunei guvernanţe în chestiuni fiscale 

[2009/2174(INI)]. 

3.Site-uri 

www.fiscalitatea.ro 

http://www.mfinante.ro 

http://www.curierulfiscal.ro 

http://www.incont.ro/taxe-si-impozite 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

 Raportul juridic fiscal Propuneri de lege ferenda           2 
ore 

 Categorii de obligatii bugetare Aplicatii practice.Analiza comparativa a 
diferitelor categorii de obligatii bugetare 

           2 
ore 

 Titlul de creanta fiscala Aplicatii practice 2 ore 

 Modalitati de stingere a obligatiilor fiscale-I Analiza spete 2 ore 

 Modalitati de stingere a obligatiilor fiscale-II Analiza spete 2 ore 

 Modalitati de stingere a obligatiilor fiscale-III Analiza spete 2 ore 

 Modalitati de stingere a obligatiilor fiscale-IV Analiza spete 2 ore 

Bibliografie 
Se va folosi bibliografia indicata pentru curs. 

 
 
9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=7868
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=7868
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=fr&procnum=INI/2009/2174
http://www.fiscalitatea.ro/
http://www.mfinante.ro/
http://www.curierulfiscal.ro/
http://www.incont.ro/taxe-si-impozite


 
 Continutul disciplinei este în concordantã cu ceea ce se face în alte centre universitare din tarã si din strãinãtate. Pentru 

o mai buna adaptare la cerintele pietei muncii a continutului disciplinei au avut loc consultari cu  asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi. 

 
10.Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs 

Corectitudinea si 

completitudinea 

cunostintelor;coerenta 

logicã; gradul de asimilare a 

limbajului de specialitate. 

 

Solutionarea unei spete din 
jurisprudenta 

naţionala/europeana. 
Sau 

Verificarea cunostintelor 
teoretice 

             80% 

    

10.5 Seminar/laborator 

Criterii ce vizeazã aspectele 

atitudinale:constiinciozitatea, 

interesul pentru studiu 

individual. 

 

Testarea continuă pe 

parcursul semestrului 

prin participarea la activităţi 

gen teme / referate / eseuri / 

traduceri / proiecte etc 

              10% 

Se acordă din oficiu 1 punct 
 

10.6 Standard minim de performanţă 

Cunoasterea elementelor fundamentale de teorie si practicã. 

Data completării 
 

01.10.2019 

Semnătura titularului de curs 
 

Lector univ.dr.Aurelia Herling 

Semnătura titularului de seminar 
 

Lector univ.dr.Aurelia Herling 

Data avizării în departament 
 

01.10.2019 

Semnătura  directorului departamentului 
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FIŞA DISCIPLINEI 
1. Date despre program 
 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL DE DREPT PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii  DREPT 

1.5 Ciclul de studii  MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea DREPTUL AFACERILOR 

 
2. Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei  DREPT INTERNATIONAL ECONOMIC 

       Codul disciplinei D.A.1.2.7. 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Prof.univ.dr.Adrian Nastase 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Prof.univ.dr. Adrian Nastase 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E2 2.7 Regimul disciplinei Ob. 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 
3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

24 din care: 3.5 curs 12 3.6 seminar/laborator 12 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 33 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 32 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi 4 

3.7 Total ore studiu individual 101 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 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  Sala de curs, videoproiector 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sala de seminar, videoproiector 

 
6. Competenţe specifice accumulate 
 
Competenţe profesionale  C1. Cunoaşterea aprofundată a disciplinei şi, în cadrul acesteia, a 

dezvoltărilor teoretice, metodologice şi practice specifice dreptului 



internațional economic  

C2. Utilizarea cunoştinţelor pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii  

privind regimul juridic al investițiilor 

C3. Utilizarea legislaţiei în vigoare, încadrarea corectă din punct de 

vedere juridic şi soluţionarea eventualelor litigii  

C4. Identificarea corectă a reglementărilor în vigoare şi utilizarea 

raţionamentelor juridice, cu valorificarea acestora în comunicarea 

profesională  

C5. Elaborarea de proiecte de cercetare, studii etc., utilizând o selecţie 

corectă şi argumentată între mai multe soluţii care pot fi date unei situaţii 

de fapt  

Competenţe transversale CT1.Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu 

respectarea regulilor deontologice specifice domeniului; 

CT2.Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de 

informare şi de formare profesională, atât în limba română, cât şi într-o 

limbă de circulatie internatională; 

CT3.Colectarea, gestionarea și dirijarea informaţiilor specifice rezolvării 

sarcinilor complexe în context (conceperea, receptarea, transmiterea, 

prelucrarea, stocarea informaţiilor în documente de profil), în condițiile 

cunoașterii la nivel avansat a cel puțin unei limbi de circulație 

internațională. 
 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Consolidarea modului de derulare a relațiilor economice din perspectiva 

dreptului internațional 

7.2 Obiectivele specifice • Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor 
specificedreptului internațional economic; 

• Înţelegerea regimului juridic aplicabil investițiilor; 

• Cunoaşterea regulilor aplicabile în Uniunea Europeană, a regulilor 
substanțiale aplicabile în cadrul OMC ; 

• Cunoașterea obiectivelor și a rolului Fondului Monetar Internațional și a 
Băncii Mondiale; 

• Înțelegerea procedurilor de soluționare a diferendelor internaționale 
economice. 

 
8. Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.Introducere.Dimensiunea juridică a ordinii economice 
Relații economice internaționale 
Abordări teoretice ale relațiilor economice internaționale 
Dimensiunea juridică a ordinii economice mondiale 
Dreptul internațional economic-definiție și delimitări 
conceptuale 
Dimensiunea instituțională a dreptului internațional economic 
Principii ale dreptului internațional economic.Suveranitatea 
economică 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
utilizarea unor prezentări PowerPoint şi a 
explicaţiilor oferite cursanţilor de  către 

cadrul didactic. 

1 oră 

2. Izvoarele dreptului internațional econimic 
Clasificări ale izvoarelor dreptului internațional economic 
Izvoare convenționale-tratate internaționale 
Cutuma internațională 
Principiile generale de drept 
Jurisprudența și doctrina 
Alte izvoare-actele organizațiilor internaționale, acte de soft-law 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
utilizarea unor prezentări PowerPoint şi a 
explicaţiilor oferite cursanţilor de  către 

cadrul didactic. 

1 oră 

3.Subiectele dreptului internațional economic 
Statele 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
utilizarea unor prezentări PowerPoint şi a 

1 oră 



Organizații internaționale 
Organizații non-guvernamentale 
Societăți transnaționale 

explicaţiilor oferite cursanţilor de  către 
cadrul didactic. 

4.Regimul juridic al investițiilor(1) 
Cadrul general. Rolul Uniunii Europene 
Esecul unui regim juridic multilateral al investițiilor străine 
Cadrul juridic actual 
Situația României în raport cu tratatele de investiții, în cadrul 
Uniunii Europene ( Consecințele juridice ale Tratatului de la 
Lisabona, Regulamentul Grandfathering, Clauze privind 
investițiile în acordurile UE, Acordurile între statele membre UE) 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
utilizarea unor prezentări PowerPoint şi a 
explicaţiilor oferite cursanţilor de  către 

cadrul didactic. 

1 oră 

5. Regimul juridic al investițiilor (2) 
Principalele prevederi substanțiale ale acordurilor de investiții 
Noțiunea de investiție 
Principalele prevederi ale unui acord de investiții 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
utilizarea unor prezentări PowerPoint şi a 
explicaţiilor oferite cursanţilor de  către 

cadrul didactic. 

1 oră 

6.Organizația Mondială a Comerțului-Evoluție și principalele 
trăsături instituționale 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
utilizarea unor prezentări PowerPoint şi a 
explicaţiilor oferite cursanţilor de  către 

cadrul didactic. 

 1 oră 

7. Reguli substanțiale aplicabile în cadrul OMC-Taxele vamale, 
clauza națiunii celei mai favorizate, Tratamentul național 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
utilizarea unor prezentări PowerPoint şi a 
explicaţiilor oferite cursanţilor de  către 

cadrul didactic. 

1 oră 

8. Reguli substanțiale din cadrul OMC-Excepții. Măsuri de 
salvgardare, regimul țărilor în curs de dezvoltare, subvenții și 
antidumping, GATS, TRIPS 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
utilizarea unor prezentări PowerPoint şi a 
explicaţiilor oferite cursanţilor de  către 

cadrul didactic. 

1 oră 

9.Fondul Monetar Internațional prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
utilizarea unor prezentări PowerPoint şi a 
explicaţiilor oferite cursanţilor de  către 

cadrul didactic. 

1 oră 

10.Banca Mondială prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
utilizarea unor prezentări PowerPoint şi a 
explicaţiilor oferite cursanţilor de  către 

cadrul didactic. 

 1 oră 

11.Soluționarea diferendelor internaționale economice(1)-
Soluționarea diferendelor în cadrul OMC 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
utilizarea unor prezentări PowerPoint şi a 
explicaţiilor oferite cursanţilor de  către 

cadrul didactic. 

1 oră 

12.Soluționarea diferendelor internaționale economice(2)- 
Soluționarea diferendelor referitoare la investiții 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
utilizarea unor prezentări PowerPoint şi a 
explicaţiilor oferite cursanţilor de  către 

cadrul didactic. 

1 oră 

Bibliografie 
1. Adrian Năstase, Ion Gâlea-Drept internațional economic, Editura C.H.BECK, București, 2014; 
2. J.Belohlavek-Protecția investițiilor străine directe în Uniunea Europeană, Editura C.H.BECK, București, 2011; 
3. D.Carreau, P.Juillard-Droit international economique, ed. a-4-a, Dalloz, Paris, 2010 ; 
4. A.Dimopoulos-EU Foreign Investment Law, Oxford University  Press, 2011 ; 
5. I.Gâlea-Tratatele Uniunii Europene(text comentat), Editura C.H.BECK, București, 2012; 
6. M. Sornarajah-The international Law on Foreign Investment, Cambridge University Press, 2010; 
7. Decizii și hotărâri ale Curții Internaționale de Justiție 

8. Cazuri CIRDI/ICSID 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1.Principii ale dreptului internațional economic.Suveranitatea 
economică 

Prezentare spete si studii de caz 1 oră 

2. Izvoarele dreptului internațional economic 
 

Prezentare spete si studii de caz  1 oră 

3.Subiectele dreptului internațional economic 
 

Prezentare spete si studii de caz 1 oră 



4.Regimul juridic al investițiilor(1) 
Cadrul general. Rolul Uniunii Europene 
 

Prezentare spete si studii de caz 1 oră 

5. Regimul juridic al investițiilor (2) 
Principalele prevederi substanțiale ale acordurilor de investiții 
 

Prezentare spete si studii de caz 1 oră 

6.Organizația Mondială a Comerțului-Evoluție și principalele 
trăsături instituționale 

Prezentare spete si studii de caz  1 oră 

7. Reguli substanțiale aplicabile în cadrul OMC-Taxele vamale, 
clauza națiunii celei mai favorizate, Tratamentul național 

Prezentare spete si studii de caz 1 oră 

8. Reguli substanțiale din cadrul OMC-Excepții. Măsuri de 
salvgardare, regimul țărilor în curs de dezvoltare, subvenții și 
antidumping, GATS, TRIPS 

Prezentare spete si studii de caz 1 oră 

9.Fondul Monetar Internațional Prezentare spete si studii de caz 1 oră 

10.Banca Mondială Prezentare spete si studii de caz  1 oră 

11.Soluționarea diferendelor internaționale economice(1)-
Soluționarea diferendelor în cadrul OMC 

Prezentare spete si studii de caz 1 oră 

12.Soluționarea diferendelor internaționale economice(2)- 
Soluționarea diferendelor referitoare la investiții 

Prezentare spete si studii de caz 1 oră 

Bibliografie 
1.Adrian Năstase, Ion Gâlea-Drept internațional economic, Editura C.H.BECK, București, 2014; 
2.J.Belohlavek-Protecția investițiilor străine directe în Uniunea Europeană, Editura C.H.BECK, București, 2011; 
9. D.Carreau, P.Juillard-Droit international economique, ed. a-4-a, Dalloz, Paris, 2010 ; 
3.A.Dimopoulos-EU Foreign Investment Law, Oxford University  Press, 2011 ; 
4.I.Gâlea-Tratatele Uniunii Europene(text comentat), Editura C.H.BECK, București, 2012; 
5.M. Sornarajah-The international Law on Foreign Investment, Cambridge University Press, 2010; 
6.Decizii și hotărâri ale Curții Internaționale de Justiție 

7.Cazuri CIRDI/ICSID 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 

 Conținutul acestei discipline atât sub aspect teoretic cat si aplicativ este adaptat permanent la cerințele 

angajatorilor reprezentativi din domeniu. 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs 

Identificarea aspectelor cu 
caracter teoretic și practic. 
Prezentarea elementelor cu 
caracter de noutate. 

Referat cu susținere 70% 

   

10.5 Seminar/laborator 

Implicarea în pregătirea şi 
rezolvarea studiilor de caz 

Evaluare continuă pe tot 
parcursul semestrului 

20% 

Se acorda un punct din oficiu 10% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Pentru promovare, nota la evaluarea finală trebuie să fie minim 5. 

Data completării 
01.10.2019 

Semnătura titularului de curs 
Prof.univ.dr.Adrian Nastase 

 
Semnătura titularului de seminar 

Prof.univ.dr.Adrian Nastase 
 

Data avizării în departament 
 

01.10.2019 
 

Semnătura  directorului departamentului 
 

Conf.univ.dr.Carmen Palacean 

 
 
 



FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 
 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL DE DREPT PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii  DREPT 

1.5 Ciclul de studii  MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea DREPTUL AFACERILOR 

 
2. Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei  CONTRACTUL DE COMERT INTERNATIONAL  

       Codul disciplinei D.A.1.2.10. 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Prof.univ.dr.Adrian Severin 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Prof.univ.dr.Adrian Severin 

2.4 Anul de studio I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E2 2.7 Regimul disciplinei DO 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 
3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

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

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

48 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 38 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat - 

Examinări 4 

Alte activităţi - 

3.7 Total ore studiu individual 102 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 150 

3.10 Numărul de credite 6 

 
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  Sala de curs, videoproiector 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sala de seminar, videoproiector 

 
6. Competenţe specifice accumulate 
 
Competenţe profesionale  C1. Cunoaşterea aprofundată a disciplinei şi, în cadrul acesteia, a 



dezvoltărilor teoretice, metodologice şi practice specific contractului de 

comerț internațional  

C2. Utilizarea cunoştinţelor pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii 

noi privind contractual de comerț international, în contexte mai largi 

asociate domeniului  

C3. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza unui contract de comerț 

international, încadrarea lui corectă din punct de vedere juridic şi 

soluţionarea eventualelor litigii  

C4. Identificarea corectă a reglementărilor în vigoare şi utilizarea 

raţionamentelor juridice, cu valorificarea acestora în comunicarea 

profesională  

C5. Elaborarea de proiecte de cercetare, studii etc., utilizând o selecţie 

corectă şi argumentată între mai multe soluţii care pot fi date unei situaţii 

de fapt  

Competenţe transversale CT1. Realizarea unui studiu, referat, temă de cercetare privind contractual 

de comerț internațional, în condiţii de autonomie şi de independenţă 

profesională  

CT2. Dezvoltarea capacitatii de selectare si utilizare eficienta a resurselor 

si tehnicilor de invatare in vederea adaptarii continue a competentelor 

profesionale la dinamica contextului economico-social 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea şi înţelegerea de catre studenții masteranzi a rolului dreptului 

contractelor de comert international, ca instrument principal al dreptului 
comertului international menit a disciplina raporturile socio-economice;  
Cunoasterea logicii specifice reglementarii de drept al comertului international 
prin raportare la finalitatea specifica – profitul –  activitatii socio-economice pe 
care o disciplineaza – comerțul. 

7.2 Obiectivele specifice • Cunoaşterea exigențelor economice cărora trebuie să le răspundă 
reglementarea juridică a contractelor de comerț internațional; 

• Cunoaşterea comparativă a diferitelor sisteme de drept în ceea ce 
priveşte reglementarea raporturilor contractuale internaționale; soluții 
juridice diferite pentru atingerea unor scopuri economice comune. 

• Cunoasterea impactului logicii economice asupra răspunderii 
contractuale în comerțul internațional 

 

 
8. Conţinut 
 
8.1 Curs 
 

Metode de predare  

1. CONDITIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTELOR COMERCIALE 
INTERNATIONALE 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
utilizarea unor prezentări PowerPoint şi a 
explicaţiilor oferite cursanţilor de  către 

cadrul didactic. 

2 ore 

2. INCHEIEREA CONTRACTELOR COMERCIALE INTERNATIONALE 
(operatiuni precontractuale, negocieri, momentul si locul 
incheierii contractului, forma contractului, comertul electronic) 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
utilizarea unor prezentări PowerPoint şi a 
explicaţiilor oferite cursanţilor de  către 

cadrul didactic. 

2 ore 

3. CONTINUTUL CONTRACTELOR COMERCIALE 
INTERNATIONALE (clauze comune tuturor contractelor) 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
utilizarea unor prezentări PowerPoint şi a 
explicaţiilor oferite cursanţilor de  către 

cadrul didactic. 

 4 ore 

 4. CONTINUTUL CONTRACTELOR COMERCIALE 
INTERNATIONALE PE TERMEN LUNG SI MODALITATI 
DEGESTIONARE A RISCURILOR 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
utilizarea unor prezentări PowerPoint şi a 
explicaţiilor oferite cursanţilor de  către 

cadrul didactic. 

2 ore 



 5. INTERPRETAREA CONTRACTELOR COMERCIALE 
INTERNATIONALE 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
utilizarea unor prezentări PowerPoint şi a 
explicaţiilor oferite cursanţilor de  către 

cadrul didactic. 

2 ore 

6. EFECTELE CONTRACTELOR COMERCIALE INTERNATIONALE  prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
utilizarea unor prezentări PowerPoint şi a 
explicaţiilor oferite cursanţilor de  către 

cadrul didactic. 

2 ore 

7. RASPUNDEREA PENTRU NEEXECUTAREA CONTRACTELOR 
COMERCIALE INTERNATIONALE 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
utilizarea unor prezentări PowerPoint şi a 
explicaţiilor oferite cursanţilor de  către 

cadrul didactic. 

2 ore 

8. EXONERAREA DE RASPUNDERE PENTRU NEEXECUTAREA 
CONTRACTELOR COMERCIALE INTERNATIONALE SI 
NEEXECUTAREA SUBSECVENTA IMPOSIBILITATII DE A ATINGE 
SCOPUL CONTRACTULUI (impreviziunea) 
 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
utilizarea unor prezentări PowerPoint şi a 
explicaţiilor oferite cursanţilor de  către 

cadrul didactic. 

2 ore 

9. TRANSMITEREA, TRANSFORMAREA SI STINGEREA 
OBLIGATIILOR IN DREPTUL CONTRACTELOR DE COMERT 
INTERNATIONAL 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
utilizarea unor prezentări PowerPoint şi a 
explicaţiilor oferite cursanţilor de  către 

cadrul didactic. 

2 ore 

10. PRESCRIPTIA EXTINCTIVA IN DREPTUL CONTRACTELOR DE 
COMERT INTERNATIONAL 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
utilizarea unor prezentări PowerPoint şi a 
explicaţiilor oferite cursanţilor de  către 

cadrul didactic. 

2 ore 

11. PROBA CONTRACTELOR DE COMERT INTERNATIONAL prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
utilizarea unor prezentări PowerPoint şi a 
explicaţiilor oferite cursanţilor de  către 

cadrul didactic. 

2 ore 

     

Bibliografie 
10. A. Severin - Elemente fundamentale de drept al comerțului internațional, Ed. Lumina lex, Buc., 2004; 
11. B. Ştefănescu – Dreptul comerţului internaţional, curs lito, Univ. Dimitrie Cantemir, Bucureşti, 1993; 
12. O. Căpăţână, B. Ştefănescu – Tratat de drept al comerţului internaţional, Ed. Acad. , Buc., vol I, Partea generală, 1985; vol II, 

Partea specială, 1987; 
13. B. Ştefănescu, I. Rucăreanu – Dreptul comerţului internaţional, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983; 
14. T.R. Popescu – Dreptul comerţului internaţional, Tratat, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976 şi 1983; 
15. X X X    - Instituţii de drept comercial internaţional, Ed. Acad. Române, Bucureşti ( 1973 volI; vol II – 1984); 
16. C. Bârsan D.A. Sitaru – Dreptul comerţului internaţional, Univ. Bucureşti, 1988 şi 1990; 
17. B. Ştefănescu, O. Căpăţână – dicţionar juridic de comerţ exterior, E.Ş.E., bucureşti, 1986; 
18. R. Munteanu – Contracte de intermediere în comerţul exterior al României, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1984; 
19. R. Munteanu – Elemente de tehnică juridică privind adaptarea contractelor de comerţ exterior, Ed. Acad. Române, Bucureşti, 

1990; 
20. Y. Loussouarn, J. D. Bredin – Droit du commerce international, Sirey, Paris, 1975; 
21. D. David, F. Grivart de Kerstrat – Les contrats en droit anglais, LGDJ, Paris, 1973; 
22. R. Dupuy de Saint-Cyr – Contracts d' exportation. Modéles et commentaires, 3 ed. coll. “Exporter”, Ed. Jupiter, Paris, 1975; 
23. Clive M. M. schmitthoff - L'exportation. Ses problèmes; leurs solutions, 3 ed. coll “Exporter”, Ed. Jupiter Paris, 1975; 
24. B. Goldman – Droit commercial européene, 4 ed., Dalloz, Paris, 1975; 
25. Y. Guyon (coord) – Les ventes internationales de marchandises, Economica, Paris, 1981; 
26. B. Moreau, Th. Bernard – Droit interne et. Droit international de L'arbitrage, 2 e, ed. J. Belmes et Cie, Paris, 1985; 
27. B. Jadaud, R. Plaisant – Droit du commerce international, Paris, Dalloz,1991; 
28. M. Alter – Droit des transports, Paris, Dalloz, 1991; 
29. Mircea Costin, Sergiu Deleanu – Dreptul comerţului internaţional, Bucureşti, Ed. Oscar, 1995,1996; 
30. Ioan Macovei – Tratat de drept al comerțului internațional, Editura Universul Juridic, București, 2014; 
31. Dragoş Sitaru – Dreptul comerţului internaţional, Tratat, vol. I, București, Editura Universul Juridic, 2017; 
32. Dragoş Sitaru – Dreptul comerţului internaţional, Tratat, vol. II, București, Editura Universul Juridic, 2017; 
33. C.T. Ungureanu, Dreptul comerțului internațional: contracte de comerț internațional, București, Editura Hamangiu, 2014; 
34. C.T. Ungureanu, Dreptul comerțului internațional, Editura Hamangiu, 2018; 
35. Victor Babiuc – Dreptul comerţului internaţional, Bucureşti, SSLL, 1995; 
36. A. Severin  - Considerații asupra reglementării arbitrajului în noul Cod de procedură civilă - cu specială privire la arbitrajul 

instituționalizat, Revista Dreptul nr. 1/2011. 



 
 
8.2 Seminar/laborator 
 

 
 

Metode de predare 

 

 1. Dreptul internațional uniform al contractului de vânzare-
cumpărare de bunuri mobile corporale (Convetia de la Viena 
1980) 
 

Prezentare spete si studii de caz 4 ore 

2. Combaterea clauzelor leonine, a antantelor monopoliste și a 
abuzului de poziție dominantă în dreptul contractelor 
comerciale internaționale   
 

Prezentare spete si studii de caz 2 ore 

3. Aplicarea principiului bunei credințe în dreptul 
contractelor comerciale internaționale    
 

Prezentare spete si studii de caz 2 ore 

 4.  Soluţionarea litigiilor rezultate din încheierea, 
interpretarea și executarea contractelor de comerţ 
internaţional 
 

Prezentare spete si studii de caz 2 ore 

5. Clauze specifice contractelor comerciale internaționale  
 

Prezentare spete si studii de caz 2 ore 

6. Clauze specifice in contráctele comerciale internaționale 
încheiate pe termen lung 
 

Prezentare spete si studii de caz 2 ore 

7. Efectele contractelor comerciale internaționale 
 

Prezentare spete si studii de caz 2 ore 

8. Răspunderea pentru neexecutarea contractelor comerciale 
internaționale 
 

Prezentare spete si studii de caz 2 ore 

9. Exonerarea de răspundere pentru neexecutarea 
contractelor comerciale internaționale 
 

Prezentare spete si studii de caz 2 ore 

10. Prescripția extinctivă în dreptul comerțului internațiional 
 

Prezentare spete si studii de caz 2 ore 

11. Proba contractelor de comerț intermnațional 
 

Prezentare spete si studii de caz 2 ore 

Bibliografie 
1. A. Severin - Elemente fundamentale de drept al comerțului internațional, Ed. Lumina lex, Buc., 2004; 
2. R. Munteanu – Contracte de intermediere în comerţul exterior al României, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1984; 
3. R. Munteanu – Elemente de tehnică juridică privind adaptarea contractelor de comerţ exterior, Ed. Acad. Române, 

Bucureşti, 1990; 
4. Victor Babiuc – Dreptul comerţului internaţional, Bucureşti, SSLL, 1995; 
5. C.T. Ungureanu, Dreptul comerțului internațional: contracte de comerț internațional, București, Editura Hamangiu, 2014; 
6. A. Severin  - Considerații asupra reglementării arbitrajului în noul Cod de procedură civilă - cu specială privire la arbitrajul 

instituționalizat, Revista Dreptul nr. 1/2011. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 

 Conținutul acestei discipline atât sub aspect teoretic cat si aplicativ este adaptat permanent la cerințele 

angajatorilor reprezentativi din domeniu. 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs Prezentare proiect final Intrebari/dezbateri  50% 



    

10.5 Seminar/laborator 

Participare activa la seminar, 
interventii, prezentari spete si 
studii de caz 

Întrebari, observare directa, 
evaluare speta/studiu de caz 
prezentata 

 40% 

Se acordă din oficiu 1 punct 

10.6 Standard minim de performanţă 

- Cunoaşterea principalelor concepte, instituții și raționamente discutate în cadrul cursului și seminarului  

- Capacitatea de a face legătura între exigențele economice ale comerțului internațional și interpretarea 

normelor de drept al comerțului internațional  

- Capacitatea de a motiva jurisprudența de drept al comerțului internațional în spețe concrete 

Data completării 
 

01.10.2019 

Semnătura titularului de curs 
Prof.univ.dr.Adrian Severin 

 
Semnătura titularului de seminar 

 
Prof.univ.dr.Adrian Severin 

Data avizării în departament 
 

01.10.2019 

Semnătura  directorului departamentului 
 

Conf.univ.dr.Carmen Palacean 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL DE DREPT PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii  DREPT 

1.5 Ciclul de studii  MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea DREPTUL AFACERILOR 

 
2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei  DREPTUL INSOLVENTEI 

       Codul disciplinei D.A.1.2.6. 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf.univ.dr.Carmen Palacean 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Conf.univ.dr.Carmen Palacean 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E2 2.7 Regimul disciplinei Ob. 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

3 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

36 din care: 3.5 curs 12 3.6 seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 33 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 33 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 21 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.7 Total ore studiu individual 89 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 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  Sala de curs, videoproiector 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sala de seminar, videoproiector 

 
6. Competenţe specifice accumulate 
 

Competenţe profesionale  C1. Cunoaşterea aprofundată a disciplinei şi, în cadrul acesteia, a dezvoltărilor 
teoretice, metodologice şi practice specific procedurii insolvenței   
C2. Utilizarea cunoştinţelor pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii noi 
privind procedura insolvenței, în contexte mai largi asociate domeniului  
C3. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza procesurii insolvenței şi soluţionarea 
eventualelor litigii  
C4. Identificarea corectă a reglementărilor în vigoare şi utilizarea 



raţionamentelor juridice, cu valorificarea acestora în comunicarea profesională  
C5. Elaborarea de proiecte de cercetare, studii etc., utilizând o selecţie corectă şi 
argumentată între mai multe soluţii care pot fi date unei situaţii de fapt 

Competenţe transversale  CT1. Realizarea unui studiu, referat, temă de cercetare privind procedura 
insolvenței, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională  
CT2. Dezvoltarea capacitatii de selectare si utilizare eficienta a resurselor si 
tehnicilor de invatare in vederea adaptarii continue a competentelor 
profesionale la dinamica contextului economico-social 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea şi înţelegerea de catre studenții masteranzi a rolului şi importanţei 
procedurii insolvenței in context socio-economic, a logicii specifice reglementarii 
acestei proceduri prin raportare la finalitatea specifica activitatii socio-
economice pe care o disciplineaza. 

7.2 Obiectivele specifice •  Cunoaşterea noţiunilor şi instituţiilor de bază din domeniul 
insolvenței;  

• Aplicarea si asumarea valorilor si principiilor deontologice specifice 
profesiei in executarea unor sarcini complexe, interdisciplinare.  

• Interacțiunea cu ceilalți actori din domeniul juridic si dezvoltarea 
capacitații de lucru in echipa prin asumarea de roluri si dezvoltarea 
capacitații de comunicare, negociere si luare a deciziilor. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare  

 1. Consideraţii generale privind starea de insolvenţă. 
Participanţii la procedura insolvenţei (Legea nr. 85/2014). 
Procedurile de prevenire a insolvenței. Mandatul ad-hoc și 
concordatul preventiv (Legea nr. 85/2014) 
 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
utilizarea unor prezentări PowerPoint şi a 
explicaţiilor oferite cursanţilor de  către 

cadrul didactic. 

2 ore 

2. Deschiderea procedurii insolvenţei. Elemente de noutate 
prevăzute de noua lege a insolvenţei. Efectele deschiderii 
procedurii (Legea nr. 85/2014) 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
utilizarea unor prezentări PowerPoint şi a 
explicaţiilor oferite cursanţilor de  către 

cadrul didactic. 

2 ore 

 3.  Reorganizarea judiciară. Conversia reorganizării în 
faliment (Legea nr. 85/2014). Falimentul. Lichidarea averii 
(Legea nr. 85/2014) 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
utilizarea unor prezentări PowerPoint şi a 
explicaţiilor oferite cursanţilor de  către 

cadrul didactic. 

2 ore 

4. Închiderea procedurii. Elemente de noutate prevăzute de 
Legea nr. 85/2014. Raspunderea organelor de conducere ale 
debitorului persoană juridică (Elemente de noutate 
prevăzute de dispoziţiile art. 169 din Legea nr. 85/2014). 
Raspunderea penală 
 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
utilizarea unor prezentări PowerPoint şi a 
explicaţiilor oferite cursanţilor de  către 

cadrul didactic. 

2 ore 

5. Procedura insolvenței persoanelor fizice. Domeniul de 
aplicare. Organele care aplică procedură (Legea nr. 
151/2015). Procedura de insolvență pe bază de plan de 
rambursare (Legea nr. 151/2015) 
 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
utilizarea unor prezentări PowerPoint şi a 
explicaţiilor oferite cursanţilor de  către 

cadrul didactic. 

2 ore 

6. Procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active 
(Legea nr. 151/2015). Procedura simplificată de insolvență. 
Reguli speciale privind transmiterea calității procesuale în 
procedura insolvenței (Legea nr. 151/2015) 
 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin 
utilizarea unor prezentări PowerPoint şi a 
explicaţiilor oferite cursanţilor de  către 

cadrul didactic. 

2 ore 

 
Bibliografie 

1. Csaba Bela Nász, Dreptul insolvenței, Ediția a II-a, revizuită și adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2018; 
2. Marcela Comșa, Legea privind procedura insolvenței persoanelor fizice nr. 151/2015, Legislație relevantă și comentarii, 

Ediția a II-a revăzută și adăgită, Editura Universul Juridic, București, 2018; 

http://www.hamangiu.ro/autori/Nasz--Csaba-Bela.html


3. Stanciu D. Cărpenaru, Mihai Adrian Hotca, Vasile Nemeş, Codul insolvenţei comentat. Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, 
Bucureşti, 2017; 

4. Nicoleta Ţăndăreanu, Codul insolvenței comentat, Vol. I – art. 1 – 182, Editura Universul Juridic, București, 2017; 
5. Cătălin Antonahe, Alexandru Dimitriu, Irina Sorescu, Alexandru Rățoi-Pârvu, Rebeca Dan, Luiza Hagiu, coordonator 

Gheorghe Piperea, Codul insolvenței. Note. Corelații. Explicații. Art. 1-203, Editura C.H.Beck, București, 2017; 
6. Stanciu D. Cărpenaru, Tratat de Drept comercial român, Ediția a V-a actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016; 
7. Csaba Bela Nasz, Procedura  insolvenţei persoanelor fizice, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016; 
8. Daniela Deteșan, Insolvența persoanei fizice. Tratamentul juridic al supraîndatorării consumatorului, Editura Hamangiu, 

București, 2015;  
9. Ion Turcu, Codul insolvenţei. Legea nr. 85/2014. Comentariu pe articole, Ediţia a V-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2015; 
10. Smaranda Angheni, Raporturile juridice dintre profesioniștii-comercianți, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014; 
11. Radu Bufan, Lucian Bercea, Viorel Paşca, Cristian Clipa, Vasile Nemeş, Csaba Bela Nasz, Florin Moţiu, Dana Daniela Moţiu, 

Otilia Doina Milu, Ştefan Dumitru, Simona Maria Miloş, Arin Octav Stănescu, Anca Buta, Marcela Comşa, Andreea Deli-
Diaconescu, Daniela Deteşan, Florentina Folea, Petruţa Micu, Nicoleta Mihai, Flavius Iancu Moţu, Speranţa Aurora 
Munteanu, Alina Popa, Carmen Sanda, Mihaela Sărăcuţ, Ana Irina Şarcane, Stan Târnoveanu, Tratat practic de insolvenţă, 
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014; 

12. St. D. Cărpenaru, Gheorghe Piperea, Sorin David, Legea societăţilor comerciale. Comentariu pe articole, Ediţia a 5-a, 
Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014;    

13. Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România – Procedura insolvenţei. Culegere de practică judiciară 2006-
2009, Volumul I, Deschiderea procedurii insolvenţei. Participanţii la procedura insolvenţei, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 
2011; 

14.  Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România – Procedura insolvenţei. Culegere de practică judiciară 
2006-2009, Volumul II, Administrarea procedurii insolvenţei. Reorganizarea şi falimentul, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 
2011;  

15. Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România – Procedura insolvenţei. Culegere de practică judiciară 2006-
2009, Volumul III, Închiderea procedurii insolvenţei şi antrenarea răspunderii. Insolvenţa transfrontalieră, Editura C.H. 
Beck, Bucureşti, 2011. 

 

Acte normative principale 

1. Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice; 

1. Hotărârea Guvernului nr. 419/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind 

procedura insolvenţei persoanelor fizice; 

2. Criteriile generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil, din 18.12.2018, în vigoare de la 16.01.2019, publicate în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 41 din 16.01.2019;.  

3. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă; 

4. Ordonanţa de urgenţă nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a 

altor acte normative; 

5. Legea societăților nr. 31/1990; 

6. Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului; 

7. Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil; 

8. Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil; 

9. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă; 

10. Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. 

11. Ordonanţa de urgenţă nr. 86/2006 din 08/11/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă.  

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare  

1.Mandatul ad-hoc și concordatul preventiv. Deschiderea 
procedurii. Încetarea procedurii de mandat ad-hoc. 
Închiderea procedurii de concordat preventiv.   
 

Prezentare spete si studii de caz 2 ore 

 2. Deschiderea procedurii insolventei. Titularii cererii de 
deschidere a procedurii. Aspecte de noutate prevăzute de 
Legea nr. 85/2014, în comparație cu Legea nr. 85/2006. 
 

Prezentare spete si studii de caz 2 ore 

 3. Perioada de observatie. Raportul intocmit de 
administratorului judiciar, in temeiul art. 92 din Legea nr. 
85/2014 . Efecte și implicații. 

Prezentare spete si studii de caz 2 ore 

http://www.hamangiu.ro/autori/Nasz--Csaba-Bela.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Bufan-Radu.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Bercea-Lucian.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Pasca--Viorel.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Clipa--Cristian.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Nemes--Vasile.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Nasz--Csaba-Bela.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Motiu-Florin.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Motiu-Dana-Daniela-.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Milu-Otilia-Doina-.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Milos-Simona-Maria-.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Stanescu-Arin-Octav-.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Buta-Anca-.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Comsa-Marcela.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Deli%252dDiaconescu-Andreea.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Deli%252dDiaconescu-Andreea.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Detesan-Daniela.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Folea-Florentina.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Micu-Petruta.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Mihai-Nicoleta.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Motu-Flavius-Iancu.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Munteanu-Speranta-Aurora.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Munteanu-Speranta-Aurora.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Popa-Alina.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Sanda-Carmen.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Saracut-Mihaela.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Sarcane-Ana-Irina.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Tarnoveanu-Stan.html


 

4. Reorganizarea judiciara. Persoane indrituite să propuna un 
plan de reorganizare. Diverse aspecte din practica judiciară. 
 

Prezentare spete si studii de caz 2 ore 

 5. Procedura simplificată de faliment. Ordinea de distribuire 
a sumelor obținute din lichidare. Diverse aspecte din practica 
judiciară. 
 

Prezentare spete si studii de caz 2 ore 

6. Inchiderea procedurii. Situatiile in care poate fi pronuntata 
inchiderea procedurii. Diverse aspecte din practica judiciară. 
 

Prezentare spete si studii de caz 2 ore 

7. Raspunderea organelor de conducere ale debitorului 
persoană juridica. Titularii acțiunii în răspundere. Aspecte de 
noutate aduse de Legea nr. 85/2014. 
 

Prezentare spete si studii de caz 2 ore 

8.Procedura insolvenței persoanelor fizice. Organele care 
aplică procedura.  
 

Prezentare spete si studii de caz 2 ore 

9. Procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare. 
Primele măsuri ale administratorului procedurii.  
 

Prezentare spete si studii de caz 2 ore 

10. Procedura de insolvență prin lichidare de active. 
Eliberarea de datoriile reziduale. 
 

Prezentare spete si studii de caz 2 ore 

11. Procedura simplificată de insolvență. Derularea 
procedurii. 
 

Prezentare spete si studii de caz 2 ore 

12. Reguli speciale privind transmiterea calității procesuale în 
procedura insolvenței. Decesul debitorului. Interdicții.  
 

Prezentare spete si studii de caz 2 ore 

 
Bibliografie: 
 

1. Marcela Comșa, Legea privind procedura insolvenței persoanelor fizice nr. 151/2015, Legislație relevantă și comentarii, 
Ediția a II-a revăzută și adăgită, Editura Universul Juridic, București, 2018; 

2. Stanciu D. Cărpenaru, Mihai Adrian Hotca, Vasile Nemeş, Codul insolvenţei comentat. Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, 
Bucureşti, 2017; 

3. Nicoleta Ţăndăreanu, Codul insolvenței comentat, Vol. I – art. 1 – 182, Editura Universul Juridic, București, 2017; 
4. Radu Bufan, Lucian Bercea, Viorel Paşca, Cristian Clipa, Vasile Nemeş, Csaba Bela Nasz, Florin Moţiu, Dana Daniela Moţiu, 

Otilia Doina Milu, Ştefan Dumitru, Simona Maria Miloş, Arin Octav Stănescu, Anca Buta, Marcela Comşa, Andreea Deli-
Diaconescu, Daniela Deteşan, Florentina Folea, Petruţa Micu, Nicoleta Mihai, Flavius Iancu Moţu, Speranţa Aurora 
Munteanu, Alina Popa, Carmen Sanda, Mihaela Sărăcuţ, Ana Irina Şarcane, Stan Târnoveanu, Tratat practic de insolvenţă, 
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2014; 

5. Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, Procedura insolventei, Culegere de practica judiciara 2006 – 
2009, volumul I, Deschiderea procedurii insolventei. Participantii la procedura insolventei, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 
2011; 

6. Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, Procedura insolventei, Culegere de practica judiciara 2006 – 
2009, volumul II, Administrarea procedurii insolventei. Reorganizarea si falimentul, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2011; 

7. Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, Procedura insolventei, Culegere de practica judiciara 2006 – 
2009, volumul IIII, Inchiderea procedurii insolventei si antrenarea raspunderii. Insolventa transfrontaliera, Editura C.H. 
Beck, Bucuresti, 2011. 

 
 

Acte normative principale 

1. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă; 
2. Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice;  
3. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedira insolvenței persoanelor fizice din 09.06.2017. 
4. Legea societăților nr. 31/1990; 
5. Ordonanţa de urgenţă nr. 86/2006 din 08/11/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă.  

http://www.hamangiu.ro/autori/Bufan-Radu.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Bercea-Lucian.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Pasca--Viorel.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Clipa--Cristian.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Nemes--Vasile.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Nasz--Csaba-Bela.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Motiu-Florin.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Motiu-Dana-Daniela-.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Milu-Otilia-Doina-.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Milos-Simona-Maria-.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Stanescu-Arin-Octav-.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Buta-Anca-.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Comsa-Marcela.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Deli%252dDiaconescu-Andreea.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Deli%252dDiaconescu-Andreea.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Detesan-Daniela.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Folea-Florentina.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Micu-Petruta.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Mihai-Nicoleta.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Motu-Flavius-Iancu.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Munteanu-Speranta-Aurora.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Munteanu-Speranta-Aurora.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Popa-Alina.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Sanda-Carmen.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Saracut-Mihaela.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Sarcane-Ana-Irina.html
http://www.hamangiu.ro/autori/Tarnoveanu-Stan.html


 

 

 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi 
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Conținutul acestei discipline atât sub aspect teoretic cat si aplicativ este adaptat permanent la cerințele angajatorilor reprezentativi 
din domeniu. 

 
10. Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs 
Prezentare proiect final Intrebari/dezbateri  70% 

    

10.5 Seminar/laborator 

Participare activa la seminar, 
interventii, prezentari spete si 
studii de caz 

Intrebari, observare directa, 
evaluare speta/studiu de caz 
prezenta 

 20% 

Se acordă din oficiu 1 punct                  10% 

1.6 Standard minim de performanţă 
- Cunoaşterea principalelor noţiuni privind normele interne şi europene în domeniu  
- Capacitatea de a efectua cel puţin o parte a sarcinilor individuale sau de grup  
- Cunoaşterea parţială a problemelor discutate în cadrul cursului şi seminarului 

 
Data completării 

 
01.10.2019 

Semnătura titularului de curs 
 

Conf.univ.dr.Carmen Palacean 

Semnătura titularului de seminar 
 

Conf.univ.dr.Carmen Palacean 

Data avizării în departament 
 

01.10.2019 

        Semnătura  directorului departamentului 
 

 Conf.univ.dr.Carmen Palacean 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FIŞA DISCIPLINEI 
 
1.Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL DE DREPT PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii  DREPT 

1.5 Ciclul de studii  MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea DREPTUL AFACERILOR 

 
2.Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei  Practica de specialitate 

       Codul disciplinei D.A.1.1.12 

2.2 Titularul activităţilor de curs  - 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  Conf.univ.dr. Felicia Maxim 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare C1 2.7 Regimul disciplinei DO 

 
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

6 din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator 6 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

84 din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/laborator 84 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe - 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 

Tutoriat - 

Examinări  

Alte activităţi .................................................. 16 

3.7 Total ore studiu individual 84 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 100 

3.10 Numărul de credite 4 

 
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  - 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sala de seminar, videoproiector 

 
6.Competenţe specifice acumulate 
 

Competenţe profesionale CP1. Asimilarea și formarea deprinderii și obișnuinței de a folosi în practică 

termenii, procedurile și tehnicile însușite în pregătirea teoretică universitară. 

CP2. Manifestarea unei atitudini responsabile față de pregătirea continuă, dar și 

față de aplicarea corectă a legilor atât în litera cât și în spiritul lor. 

CP3. Formarea aptitudinii de a corela permanent legislația și jurisprudența 



interne cu legislația și jurisprudența din alte țări, precum și cu tratatele și 

convențiile internaționale. 

Competenţe transversale CT1.Dobândirea capacității de a susține public un discurs coerent și argumentat  

CT2. Formarea deprinderilor de lucru cu persoane care se adresează sau care fac 

obiectul activității autorităților juridice  

CT3. Dobândirea  abilităților pentru redactarea: cererii de chemare în judecată, a 
rechizitoriului, a plângerii prealabile, a denunțului, a hotărârilor judecătorești 
etc. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Înțelegerea  corelațiilor dintre normele procesuale și normele de drept 

substanțiale, dintre teorie și practică. 

 

7.2 Obiectivele specifice Formarea deprinderii de interpretare și apreciere a ideilor juridice 

Conștientizarea principalelor competențe specifice ale  fiecărui domeniu din 

activitatea  juridică (instanțe, parchete, cabinete de avocatură, notariate, 

executor judecătoresc etc.) 

Însușirea deontologiei profesionale  a juristului 

 
 
 
8.Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1.Studierea legislației specifice locului de desfășurare a practicii. 

Sinteza legislatiei studiate 

Dezbatere 
Analiza 

Explicatii 

10 ore 

 2.Studierea actelor juridice specifice locului de desfășurare a 

practicii 

                                Dezbatere 
Analiza 

Explicatii 

10 ore 

3.Cercetarea aspectelor juridice avute în vedere la redactarea 
actelor juridice 

Dezbatere 
Analiza 

Explicatii 

            10  ore 

 4.Participarea la activitățile specifice locului de desfășurare a 
practicii  

Dezbatere 
Analiza 

Explicatii 

9 ore 

5.Redactarea de acte juridice specifice locului de 

desfășurare a practicii 

Dezbatere 
Analiza 

Explicatii 

9 ore 

 6.Studierea în arhivă a unor dosare deja finalizate pentru a 
conștientiza piesele necesare care se întocmesc până la 
soluționarea unor cauze 

Dezbatere 
Analiza 

Explicatii 

9 ore 

7.Studierea unor hotărari judecătorești din mapele de hotărâri 

privind conținutul și modalitatea de redactare a acestora 

                                Dezbatere 
Analiza 

Explicatii 

9 ore 

8.Implicarea concretă cu aprobarea conducătorului instituției în 

care se efectuează practică, în sprijinirea soluționării 

problematicii curente a compartimentului instituției. 

 

Dezbatere 
Analiza 

Explicatii 

9 ore 



9.Stabilirea contactului cu publicul și soluționarea concretă a 

cererilor, plângerilor, petițiilor 

 

Dezbatere 
Analiza 

Explicatii 

9 ore 

 
Bibliografie: 
Ghidul de practica 
Se consultă literatura de specialitate, se parcurge legislația și se analizează practica de specialitate în funcție de locul de 

desfășurare a practicii și de îndrumările tutorelui de practică 

 
9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi 
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 - Conținutul acestei discipline este conectat permanent la noile tendințe din practica și jurisprudență 

 
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 

▪ să dovedească cunoaşterea 

problemelor juridice dezbătute 

la locul de desfășurare a 

practicii ▪capacitatea de  

identificarea  a problemelor  

juridice  

▪ expunerea coerentă a 

punctului de vedere exprimat 

▪ succesiune logică şi coerenţă 

în expunere 

▪ corectitudinea punctului de 
vedere exprimat - 

Colocviu 
Stagiul de practică se finalizează 

cu activitatea de verificare  a 
Caietului de practică realizată 

de către cadrul didactic  
îndrumătorul de practică. 

Se acordă calificativ. 

90% 

Se acordă din oficiu 1 punct 10% 

10.6 Standard minim de performanţă: 
Cerinţe minime pentru nota 5,00 (cinci)- Prezentarea aspectelor juridice și a legislației relevante specifice locului de desfășurare a 
practicii. 

           Data completării 
01.10.2019 

Semnătura titularului de curs 
 
- 

Semnătura titularului de seminar 
 

Conf.univ.dr.Felicia Maxim 

 
Data avizării în departament 

01.10.2019 

 
Semnătura  directorului departamentului 

Conf.univ.dr.Carmen Palacean 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei INSTITUŢII DE DREPT PENAL AL AFACERILOR 

      Codul disciplinei D.A.1.1.3. 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Georgiana Teodorescu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Georgiana Teodorescu 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul  1 2.6 Tipul de evaluare E1 2.7 Regimul disciplinei DO 

 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care:    

3.2 curs 

1  

3.3 seminar/laborator 

1 

3.4 Total ore din planul  

      de învăţământ 

28 din care:    

3.5 curs 

14  

3.6 seminar/laborator 

14 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 35 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  30 

Tutoriat  - 

Examinări 2 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ   superior UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU 

1.2 Facultatea ŞTIINŢE DE DREPT 

1.3 Departamentul Departamentul de Drept Privat 

1.4 Domeniul de studii  Drept 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii/       Calificarea DREPTUL AFACERILOR 



Alte activităţi................................... - 

3.7 Total ore studiu individual 97 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 5 

 

 

 

 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  •  
 

4.2de competenţe •  
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a cursului  • Cursul se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare multimedia. 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

• Seminarul se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare 
multimedia. 

6. Competenţele specifice acumulate  

C
o

m
p

e
te

n
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

al
e

 

 - Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic 

- Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic 

- Aplicarea legislaţiei româneşti, ale legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale 

- Interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul european şi dreptul altor state 

- Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă 

- Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor 

juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi 

în soluţionarea lor 

C
o

m
p

e
te

n
ţe

 

tr
an

sv
e

rs
al

e 

 - Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi 

responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice 

domeniului 

- Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente 



 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. CAPITOLUL I DREPTUL PENAL AL AFACERILOR CA PARTE A 

DREPTULUI PENAL 

Prelegere. 

Curs interactiv şi explicaţii 

1 oră 

de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice 

Realizarea unui proiect, a unei activităţi în echipă, cu identificarea 

rolurilor profesionale specifice 

- Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de 

informare şi de formare profesională asistată, atât în limba română, 

cât şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  •  Aptitudinea de a înţelege, analiza şi interpreta legislaţia, jurisprudenţa şi 
doctrina juridică română şi străină. 

• Culegerea-inclusiv prin utilizarea tehnologiei informatice – de date şi 
informaţii referitoare la o problemă de drept concretă; analiza şi 
interpretarea acestora. 

• Asumarea de responsabilităţi pentru a rezolva probleme şi situaţii concrete. 

• Aptitudinea de a comunica, a susţine şi a demonstra rezultatele propriei 
activităţi (inclusiv abilităţi retorice şi de a susţine o dezbatere contradictorie). 

• Capacitatea de a lucra independent sau în echipă pentru rezolvarea de 
probleme în contexte profesionale diferite. 

• Utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru tehnoredactarea de 
lucrări, procesarea de informaţii juridice sau baze de date specifice activităţii 
din diferitele structuri organizaţionale. 

• Comunicarea verbală şi scrisă în scop profesional în cel puţin o limbă de 
circulaţie internaţională. 
 

7.2 Obiectivele specifice  

 

 

 

 

 

• Analiza situaţiilor de fapt şi încadrarea lor în drept. 

• Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea în comunicarea profesională scrisă şi 

verbală, a limbajului juridic de specialitate. 

• Aptitudinea de a înţelege, analiza, interpreta, corela, compara instituţii din 

dreptul naţional cu cele din dreptul comunitar, european şi internaţional 

inclusiv jurisprudenţa. 

• Capacitatea de a utiliza instrumente specifice dreptului în fundamentarea de 
proiecte şi programe, precum şi în derularea şi managementul acestora. 

• Cunoaşterea şi înţelegerea materiei interdisciplinare – Drept penal al 
afacerilor – care presupune însuşirea atât a diferitelor ramuri de drept penal, 
drept public şi privat (drept fiscal, drept administrativ, drept penal al 
afacerilor, drept comercial etc.) care au contingenţă cu afacerile, precum şi 
instituţii care aparţin altor domenii, respectiv: economic, informatic, 
management, marketing etc. 

• Conform prevederilor legale, titularul unei diplome de master are aptitudinea 
de a continua studiile urmând ciclul de studii de doctorat. 



oferite cursanţilor de 

către cadrul didactic 

 

 

 

 

 

2 ore 

 

 

 

 

1 oră 

 

 

 

 

1 oră 

 

 

 

 

1 oră 

 

 

 

 

 

1 oră 

 

 

 

 2. CAPITOLUL II INFRACŢIUNI PRIVIND SOCIETĂŢILE ȘI INFRACȚIUNI 

CARE PRIVESC GRUPURILE DE INTERES ECONOMIC  

 

Prelegere. 

Curs interactiv şi explicaţii 

oferite cursanţilor de 

către cadrul didactic 

 3. CAPITOLUL III INFRACŢIUNI PRIVIND MONOPOLUL DE STAT ȘI 

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI 

 

Prelegere. 

Curs interactiv şi explicaţii 

oferite cursanţilor de 

către cadrul didactic 

 4. CAPITOLUL IV INFRACŢIUNI PRIVIND REGIMUL FISCAL ȘI 

FINANCIAR 

Prelegere. 

Curs interactiv şi explicaţii 

oferite cursanţilor de 

către cadrul didactic 

5. CAPITOLUL V INFRACŢIUNI PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 656/2002 

PENTRU PREVENIREA ŞI SANCŢIONAREA SPĂLĂRII BANILOR, 

PRECUM ŞI PENTRU INSTITUIREA UNOR MĂSURI DE PREVENIRE ŞI 

COMBATERE A FINANŢĂRII ACTELOR DE TERORISM 

 

Prelegere. 

Curs interactiv şi explicaţii 

oferite cursanţilor de 

către cadrul didactic 

6. CAPITOLUL VI INFRACŢIUNI PRIVIND REGIMUL BANCAR ȘI 

INFRACȚIUNI PRIVIND REGIMUL CAMBIEI, BILETULUI LA ORDIN ȘI AL 

CECULUI 

 

Prelegere. 

Curs interactiv şi explicaţii 

oferite cursanţilor de 

către cadrul didactic 

7. CAPITOLUL VII INFRACŢIUNI PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 86/2006 

PRIVIND CODUL VAMAL AL ROMÂNIEI ȘI INFRACȚIUNI PREVĂZUTE 

DE LEGEA NR. 84/1992 PRIVIND REGIMUL ZONELOR LIBERE  

 

Prelegere. 

Curs interactiv şi explicaţii 

oferite cursanţilor de 

către cadrul didactic 

8. CAPITOLUL VIII INFRACŢIUNI PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE 

INTELECTUALĂ 

 

Prelegere. 

Curs interactiv şi explicaţii 

oferite cursanţilor de 

către cadrul didactic 

9. CAPITOLUL IX INFRACŢIUNI PRIVIND CONCURENŢA COMERCIALĂ 

 

Prelegere. 

Curs interactiv şi explicaţii 

oferite cursanţilor de 

către cadrul didactic 

10. CAPITOLUL X INFRACŢIUNI COMISE ÎN DOMENIUL AUTORIZĂRII ȘI 

AL CALITĂȚII ÎN CONSTRUCȚII 

 

Prelegere. 

Curs interactiv şi explicaţii 

oferite cursanţilor de 

către cadrul didactic 



11. CAPITOLUL XI INFRACȚIUNILE PREVĂZUTE ÎN LEGEA NR. 78/2000 

PENTRU PREVENIREA, DESCOPERIREA ȘI CANCȚIONAREA FAPTELOR 

DE CORUPȚIE 

Prelegere. 

Curs interactiv şi explicaţii 

oferite cursanţilor de 

către cadrul didactic 

 

 

1 oră 

 

 

 

 

1 oră 

 

 

 

 

1 oră 

 

 

 

 

1 oră 

 

 

 

 

1 oră 

 

 

 

 

2 ore 

 

 

 

12. CAPITOLUL XII INFRACŢIUNI PREVĂZUTE ÎN LEGEA NR. 297/2004 

PRIVIND PIAŢA DE CAPITAL 

 

Prelegere. 

Curs interactiv şi explicaţii 

oferite cursanţilor de 

către cadrul didactic 



 

             A. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE 

              -     A. Boroi (coordonator), Mirela Gorunescu, Ionuț Andrei Barbu, Bogdan Vîrjan – Dreptul penal al  

                    afacerilor,  Ediţia a VI-a revizuită și adăugită,  Editura CH BECK, Bucureşti, 2016. 

              -     B. Vîrjan, Infracțiunile de evaziune fiscală. Ediția 2, Editura C.H. Beck, București, 2016, Colecția 

                     Științe Penale. 

               -     G. Antoniu, Dreptul penal şi integrarea europeană, Revista de drept penal nr. 3/2001. 

- A. Boroi, I. Rusu, Noua lege privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, Revista Dreptul nr. 3/2006. 
- K. Guiu, Spălarea banilor, Revista Dreptul, nr. 3/2006. 
- D. Ciuncan, Dreptul penal al afacerilor: probleme teoretice, aspecte practice, Editura Universul Juridic, București, 

2012. 
- D. Ciuncan, A. Niculiţă, Subiectul activ al infracţiunii de spălare a banilor, Revista de drept penal, nr. 2/2006. 
- M.A. Hotca, Elemente de drept penal al afacerilor, Editura C.H. Beck, București, 2009. 
- M.K. Guiu, Drept penal economic european: curs universitar, Editura Sitech, Craiova, 2009. 
- G. Nicolae, Infracţiunile prevăzute de legea privind piaţa de capital, în Revista Dreptul nr. 4/2005. 
- B. Vîrjan, Există o diferență între evaziunea fiscală licită și evaziunea fiscală ilicită?, în Revista de drept penal nr. 

1/2014, Editura Universul Juridic. 
- R. B. Bobei,  Principalele titluri de capital, Revista de Drept al afacerilor, nr. 2/2005. 
- S. Corlăţeanu, Nerespectarea normelor privind obţinerea de fonduri din bugetele Comunităţilor Europene, în Revista 

Dreptul nr. 12/2006.  
- C. R. Romiţan, Apărarea dreptului la calitatea de autor al operei şi a dreptului la nume prin mijloace de drept penal, 

în Revista Dreptul nr. 4/2007.  
- G. Ungureanu, M. Gorunescu, Infracţiunea de bancrută simplă reglementată de Legea nr. 85/2006 privind procedura 

insolvenţei, Revista Dreptul nr. 4/2007. 
- B. Vîrjan, Studiu privind infracțiunile de bancrută simplă și bancrută frauduloasă din Noul Cod penal, Analele 

Universității București, Partea I, 2010, Editura C.H. Beck. 
- C. R. Romiţan, Reproducerea neautorizată a programelor informatice protejate, Revista Dreptul  nr. 6/2007. 
- M. Vasile, Consecinţele negative ale evaziunii fiscale asupra patrimoniului societăţii comerciale, Revista Dreptul nr. 

8/2007. 
- R. Slăvoiu,  Noi orientări jurisprudenţiale în materia înşelăciunii cu file cec, Revista Dreptul nr. 9/2007. 
- T. C. Medeanu, Implicaţiile unei modificări a legii privind societăţile comerciale asupra faptelor incriminate prin acest 

act normativ, Revista Dreptul nr. 9/2007. 
- M. A. Hotca,  Discuţii referitoare la genul infracţiunii de bancrută frauduloasă, Revista Dreptul nr. 3/2008. 
- V. Benonică, Concurenţa neloială sancţionată de Legea nr. 11/1991, Revista de drept comercial, nr. 10/2007. 
- B. Vîrjan, Infracțiunea prevăzută de art. 274 lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, în Perspectivele dreptului 

național și european în contextul provocărilor complexe ale societății contemporane, Conferința internațională de 
drept, studii europene și relații internaționale, Editura Hamangiu, București, 2016. 

- M. Boier, Concurenţa neloială. Concept şi probleme de aplicare a legii, Revista de drept penal nr. 3/2006. 
- A. C. Rus, Discuţii în legătură cu existenţa infracţiunii de înşelăciune în cazul emiterii unui cec postdatat, Revista 

Dreptul nr. 5/2008. 
- I. C. Spiridon,  Reflecţii cu privire la legislaţia română în domeniul criminalităţii informatice, Revista Dreptul nr. 

6/2008. 
- R. C. Raul,  Măsuri tehnice de protecţie şi informaţii privind regimul drepturilor de proprietate intelectuală, Revista 

Dreptul  nr. 8/2008. 
- S. Gîfei, Sustragerea de la plata taxelor prin utilizarea companiilor offshore şi a paradisurilor fiscale, Revista Dreptul  

nr. 9/2008.  
- V. Dabu, R. Borza,  Infracţiunea de spălare a banilor în lumina noilor acte legislative (II), Revista de drept penal, nr. 

2/2008. 
- B. Vîrjan, Evolution of romanian legislation in the field of preventing and fighting tax evasion, în Analele Universității 

Titu Maiorescu, Seria Drept, Serie nouă, 2014. 
- S. Corlăţeanu, Infracţiunea de contrabandă. Modificări legislative, Dreptul nr. 8/2009. 
- S. Corlăţeanu, M. Moise Criminalitatea economico-financiară. Delimitări conceptuale, Dreptul nr. 10/2009. 
- Sorin Corlăţeanu, Ştefan Nae, Posibilitatea comiterii unor infracţiuni de evaziune fiscală sau în legătură cu evaziunea 

fiscală, de către organizatorii de spectacole, Revista de Drept Comercial nr. 1/2010. 
- B. Vîrjan, Incrimination of tax evasion in the italian Criminal Law, în Analele Universității Titu Maiorescu, Seria Drept, 

Număr special, 2015. 



- A. Lazăr, Ancheta antifraudă în mediul afacerilor, Editura Lumina Lex, București, 2008. 
 

8. 2 Seminar/laborator Metode de 

seminarizare 
Observaţii 

 1. CAPITOLUL I DREPTUL PENAL AL AFACERILOR CA PARTE A DREPTULUI 

PENAL 

Dezbateri, studii de caz 1 oră 

 2. CAPITOLUL II INFRACŢIUNI PRIVIND SOCIETĂŢILE ȘI INFRACȚIUNI 

CARE PRIVESC GRUPURILE DE INTERES ECONOMIC  

 

Dezbateri, spete 

2 ore 

 3. CAPITOLUL III INFRACŢIUNI PRIVIND MONOPOLUL DE STAT ȘI 

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI 

 

Dezbateri, spete 1 oră 

 4. CAPITOLUL IV INFRACŢIUNI PRIVIND REGIMUL FISCAL ȘI FINANCIAR 

 

Dezbateri, spete 1 oră 

 5. CAPITOLUL V INFRACŢIUNI PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 656/2002 

PENTRU PREVENIREA ŞI SANCŢIONAREA SPĂLĂRII BANILOR, PRECUM ŞI 

PENTRU INSTITUIREA UNOR MĂSURI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A 

FINANŢĂRII ACTELOR DE TERORISM 

Dezbateri, spete 1 oră 

6. CAPITOLUL VI INFRACŢIUNI PRIVIND REGIMUL BANCAR ȘI 

INFRACȚIUNI PRIVIND REGIMUL CAMBIEI, BILETULUI LA ORDIN ȘI AL 

CECULUI 

 

Dezbateri, spete 1 oră 

7. CAPITOLUL VII INFRACŢIUNI PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 86/2006 

PRIVIND CODUL VAMAL AL ROMÂNIEI ȘI INFRACȚIUNI PREVĂZUTE DE 

LEGEA NR. 84/1992 PRIVIND REGIMUL ZONELOR LIBERE 

 

Sustinerea unui proiect 

individual 

1 oră 

8. CAPITOLUL VIII INFRACŢIUNI PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE 

INTELECTUALĂ 

 

Dezbateri, spete 1 oră 

9. CAPITOLUL IX INFRACŢIUNI PRIVIND CONCURENŢA COMERCIALĂ 

 

Dezbateri, spete 1 oră 

10. CAPITOLUL X INFRACŢIUNI COMISE ÎN DOMENIUL AUTORIZĂRII ȘI AL 

CALITĂȚII ÎN CONSTRUCȚII 

 

Test de verificare a 

cunostintelor, dezbateri 

1 oră 

11. CAPITOLUL XI INFRACȚIUNILE PREVĂZUTE ÎN LEGEA NR. 78/2000 

PENTRU PREVENIREA, DESCOPERIREA ȘI CANCȚIONAREA FAPTELOR DE 

CORUPȚIE 

 

Dezbateri, spete 1 oră 



12. CAPITOLUL XII INFRACŢIUNI PREVĂZUTE ÎN LEGEA NR. 297/2004 

PRIVIND PIAŢA DE CAPITAL 

Dezbateri, spete 2 ore 

             A. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE 

               -     Alexandru Boroi, Mirela Gorunescu, Ionuț Andrei Barbu, Bogdan Vîrjan – Dreptul penal al afacerilor, 

                     Ediţia 6, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2016, Master. 

               -     B. Vîrjan, Infracțiunile de evaziune fiscală. Ediția 2, Editura C.H. Beck, București, 2016, Colecția Științe 

                      Penale. 

               -     G. Antoniu, Dreptul penal şi integrarea europeană, Revista de drept penal nr. 3/2001. 

- A. Boroi, I. Rusu, Noua lege privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, Revista Dreptul nr. 3/2006. 
- K. Guiu, Spălarea banilor, Revista Dreptul, nr. 3/2006. 
- D. Ciuncan, Dreptul penal al afacerilor: probleme teoretice, aspecte practice, Editura Universul Juridic, București, 

2012. 
- D. Ciuncan, A. Niculiţă, Subiectul activ al infracţiunii de spălare a banilor, Revista de drept penal, nr. 2/2006. 
- M.A. Hotca, Elemente de drept penal al afacerilor, Editura C.H. Beck, București, 2009. 
- M.K. Guiu, Drept penal economic european: curs universitar, Editura Sitech, Craiova, 2009. 
- G. Nicolae, Infracţiunile prevăzute de legea privind piaţa de capital, în Revista Dreptul nr. 4/2005. 
- B. Vîrjan, Există o diferență între evaziunea fiscală licită și evaziunea fiscală ilicită?, în Revista de drept penal nr. 

1/2014, Editura Universul Juridic. 
- R. B. Bobei,  Principalele titluri de capital, Revista de Drept al afacerilor, nr. 2/2005. 
- S. Corlăţeanu, Nerespectarea normelor privind obţinerea de fonduri din bugetele Comunităţilor Europene, în Revista 

Dreptul nr. 12/2006.  
- C. R. Romiţan, Apărarea dreptului la calitatea de autor al operei şi a dreptului la nume prin mijloace de drept penal, 

în Revista Dreptul nr. 4/2007.  
- G. Ungureanu, M. Gorunescu, Infracţiunea de bancrută simplă reglementată de Legea nr. 85/2006 privind procedura 

insolvenţei, Revista Dreptul nr. 4/2007. 
- B. Vîrjan, Studiu privind infracțiunile de bancrută simplă și bancrută frauduloasă din Noul Cod penal, Analele 

Universității București, Partea I, 2010, Editura C.H. Beck. 
- C. R. Romiţan, Reproducerea neautorizată a programelor informatice protejate, Revista Dreptul  nr. 6/2007. 
- M. Vasile, Consecinţele negative ale evaziunii fiscale asupra patrimoniului societăţii comerciale, Revista Dreptul nr. 

8/2007. 
- Ascunderea sursei impozabile în sensul art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea 

evaziunii fiscale, Analele Universității Titu Maiorescu, Seria Drept, Serie nouă, 2013. 
- R. Slăvoiu,  Noi orientări jurisprudenţiale în materia înşelăciunii cu file cec, Revista Dreptul nr. 9/2007. 
- T. C. Medeanu, Implicaţiile unei modificări a legii privind societăţile comerciale asupra faptelor incriminate prin acest 

act normativ, Revista Dreptul nr. 9/2007. 
- M. A. Hotca,  Discuţii referitoare la genul infracţiunii de bancrută frauduloasă, Revista Dreptul nr. 3/2008. 
- V. Benonică, Concurenţa neloială sancţionată de Legea nr. 11/1991, Revista de drept comercial, nr. 10/2007. 
- B. Vîrjan, Infracțiunea prevăzută de art. 274 lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, în Perspectivele dreptului 

național și european în contextul provocărilor complexe ale societății contemporane, Conferința internațională de 
drept, studii europene și relații internaționale, Editura Hamangiu, București, 2016. 

- M. Boier, Concurenţa neloială. Concept şi probleme de aplicare a legii, Revista de drept penal nr. 3/2006. 
- A. C. Rus, Discuţii în legătură cu existenţa infracţiunii de înşelăciune în cazul emiterii unui cec postdatat, Revista 

Dreptul nr. 5/2008. 
- I. C. Spiridon,  Reflecţii cu privire la legislaţia română în domeniul criminalităţii informatice, Revista Dreptul nr. 

6/2008. 
- R. C. Raul,  Măsuri tehnice de protecţie şi informaţii privind regimul drepturilor de proprietate intelectuală, Revista 

Dreptul  nr. 8/2008. 
- S. Gîfei, Sustragerea de la plata taxelor prin utilizarea companiilor offshore şi a paradisurilor fiscale, Revista Dreptul  

nr. 9/2008.  
- V. Dabu, R. Borza,  Infracţiunea de spălare a banilor în lumina noilor acte legislative (II), Revista de drept penal, nr. 

2/2008. 
- B. Vîrjan, Evolution of romanian legislation in the field of preventing and fighting tax evasion, în Analele Universității 

Titu Maiorescu, Seria Drept, Serie nouă, 2014. 
- S. Corlăţeanu, Infracţiunea de contrabandă. Modificări legislative, Dreptul nr. 8/2009. 
- S. Corlăţeanu, M. Moise Criminalitatea economico-financiară. Delimitări conceptuale, Dreptul nr. 10/2009. 
- Sorin Corlăţeanu, Ştefan Nae, Posibilitatea comiterii unor infracţiuni de evaziune fiscală sau în legătură cu evaziunea 



fiscală, de către organizatorii de spectacole, Revista de Drept Comercial nr. 1/2010. 
- B. Vîrjan, Incrimination of tax evasion in the italian Criminal Law, în Analele Universității Titu Maiorescu, Seria Drept, 

Număr special, 2015. 
- A. Lazăr, Ancheta antifraudă în mediul afacerilor, Editura Lumina Lex, București, 2008. 

 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 

Insusirea problematii prezentate 

la curs 

Examen scris 90% 

   

10.5 Seminar / laborator 
•    

 Se acorda un punct din oficiu 10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Elaborarea, susținerea și promovarea prin realizarea a minim 50% din cerințele aferente tuturor formelor de evaluare continuă 
la seminar; 

• Notarea pe parcurs este luată în calcul în anul curent, inclusiv în sesiunea de reprogramare.  Pentru promovare, nota la 
evaluarea finală trebuie să fie minimum cinci. 

 

 

Data completării          Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar  

 

01.10.2019 

 

Lector univ.dr. Georgiana Teodorescu 

 

Lector univ.dr. Georgiana Teodorescu 

   

Data avizării în departament                       Semnătura directorului de departament 

 

01.10.2019 

 

                           Prof.univ.dr.Carmen Palacean 

 

 
 
 
 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi 

angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Continutul disciplinei ofera cunostinte, abilitati si competente pentru optimizarea politicilor fiscale, pentru cresterea 

performantelor intreprinderilor. 



FIŞA DISCIPLINEI 
 
1.Date despre program 
 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU BUCUREȘTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE DREPT 

1.3 Departamentul  DEPARTAMENTUL DE DREPT PRIVAT 

1.4 Domeniul de studii  DREPT 

1.5 Ciclul de studii  MASTER 

1.6 Programul de studii/Calificarea DREPTUL AFACERILOR 

 
2.Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei  PIETE DE CAPITAL 

       Codul disciplinei D.1.2.9 

2.2 Titularul activităţilor de curs  Conf. Univ.dr. IOANA DUCA 

2.3 Titularul activităţilor de seminar   Conf. Univ.dr. IOANA DUCA 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E2 2.7 Regimul disciplinei DO 

 
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 
3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

24 din care: 3.5 curs 12 3.6 seminar/laborator 12 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 32 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 32 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi .................................................. - 

3.7 Total ore studiu individual 101 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 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  Sala de curs, videoproiector 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  Sala de seminar, videoproiector 

 
6.Competenţe specifice acumulate 
 
 



Competenţe profesionale C1. Cunoaşterea aprofundată a disciplinei şi, în cadrul acesteia, a 
dezvoltărilor teoretice, metodologice şi practice specifice 
C2. Utilizarea cunoştinţelor pentru explicarea şi interpretarea unor 
situaţii noi, în contexte mai largi asociate domeniului  
C3. Utilizarea legislaţiei în vigoare şi soluţionarea eventualelor litigii  
C4. Identificarea corectă a reglementărilor în vigoare şi utilizarea 
raţionamentelor juridice, cu valorificarea acestora în comunicarea 
profesională  
C5. Elaborarea de proiecte de cercetare, studii etc., utilizând o selecţie 

corectă şi argumentată între mai multe soluţii care pot fi date unei 

situaţii de fapt 

Competenţe transversale CT1. Realizarea unui studiu, referat, temă de cercetare, în condiţii de 
autonomie şi de independenţă profesională  
CT2. Dezvoltarea capacitatii de selectare si utilizare eficienta a resurselor 

si tehnicilor de invatare in vederea adaptarii continue a competentelor 

profesionale la dinamica contextului economico-social 

 
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor specifice pieţei de capital si a modului de 

functionarea a acesteia 

7.2 Obiectivele specifice  1.Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şI utilizarea adecvata a noţiunilor specifice 
disciplinei)        

- Înţelegerea modului de functionare a pietei de capital si a institutiilor 
acesteia  si de încheiere a tranzacţiilor specifice pe piaţa de capital 

- Înţelegerea rolului instrumentelor financiare şi a instrumentelor financiare 
derivate tranzacţionate pe piaţa de capital 

- Intelegerea conceptului de guvernanta corporative si modul de aplicare a 
acestuia la nivelul pietei de capital prin impunerea unor coduri 

 
2.Explicare şi interpretare(explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, 
precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 
- Înţelegerea şi însuşirea principalelor concepte ale pieţei de capital 
- Explicarea şi înţelegerea principiilor care guvernează funcţionarea pieţei de capital 
- Explicarea şi interpretarea raporturilor juridice încheiate pe piaţa de capital  
 
3. Instrumental – aplicative(proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor 
practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de 
aplicare) 
- Dezvoltarea abilităţii de a aplica cunoştinţele teoretice la situaţii practice 

 
8.Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Piaţa de capital – conţinut, rol şi caracteristici prelegere  - Curs interactiv, realizat prin utilizarea unor 
prezentări PowerPoint şi a explicaţiilor oferite 
cursanţilor de  către cadrul didactic. 

2 ore 

2. Structura functionala a pietei de capital din Romania prelegere  - Curs interactiv, realizat prin utilizarea unor 
prezentări PowerPoint şi a explicaţiilor oferite 
cursanţilor de  către cadrul didactic. 

2 ore 

 3. Institutiile specifice pietei de capital din Romania si 
intermediarii financiari. Supravegherea pietei de 
capital 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin utilizarea unor 
prezentări PowerPoint şi a explicaţiilor oferite 
cursanţilor de  către cadrul didactic. 

2 ore 



 4. Instrumentele financiare tranzacţionate pe piaţa de 
capital autohtona 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin utilizarea unor 
prezentări PowerPoint şi a explicaţiilor oferite 
cursanţilor de  către cadrul didactic. 

2 ore 

5. Emitenţii de instrumente financiare şi protecţia 
investitorilor 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin utilizarea unor 
prezentări PowerPoint şi a explicaţiilor oferite 
cursanţilor de  către cadrul didactic. 

1 oră 

6. Abuzul de piaţă si manipularea pietei de capital prelegere  - Curs interactiv, realizat prin utilizarea unor 
prezentări PowerPoint şi a explicaţiilor oferite 
cursanţilor de  către cadrul didactic. 

1 oră 

7. Codul de guvernanta corporativa al Bursei de Valori 
Bucuresti 

prelegere  - Curs interactiv, realizat prin utilizarea unor 
prezentări PowerPoint şi a explicaţiilor oferite 
cursanţilor de  către cadrul didactic. 

1 oră 

8. Rolul globalizării în evoluţia pieţelor de capital prelegere  - Curs interactiv, realizat prin utilizarea unor 
prezentări PowerPoint şi a explicaţiilor oferite 
cursanţilor de  către cadrul didactic. 

1 oră 

Bibliografie 
Bodu, S. - Piața de capital : Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața : comentarii si 
explicații pe articole, adnotări cu drept comparat, adnotări cu jurisprudența, București Editura Rosetti, 2018 
Sorin Claudiu Radu, Dan Marin Boajă - Pieţe de capital. Instituţii şi instrumente financiare tranzacţionate, Ed Universitara, Bucuresti, 
2012 
Carmen Corduneanu, Laura Raisa Miloş, Claudiu Boţoc – Piete de capital, Editura UAIC, Iasi, 2014 
Jeffrey A. Hirsch - Minighid de cicluri ale pieței de capital, Editura publica, 2015 
Alina Lucia Trifan - Modele ale comportamentului investitorilor pe piata de capital, Ed ASE, 2013 
Cristian Duţescu, „Dreptul pieţei de capital”-curs universitar, Ed.C.H.Beck, Bucureşti, 2013 
Cristian Duţescu, „Drepturile acţionarilor”, Ed. A III a, Ed.C.H.Beck, Bucureşti, 2010 
Adrian-Catalin Tiganoaia - Protectia penala a pietei de capital, Ed.C.H.Beck, Bucureşti, 2013 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1. Instrumentele financiare tranzacţionate pe piaţa de 

capital autohtona 

Studii de caz, spete 3 ore 

2. Emitenţii de instrumente financiare şi protecţia 
investitorilor 

Studii de caz 3 ore 

3. Abuzul de piaţă si manipularea pietei de capital Spete 3 ore 

4. Codul de guvernanta corporativa al Bursei de Valori 
Bucuresti 

Studii de caz 3 ore 

Bibliografie 
Bodu, S. - Piața de capital : Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața : comentarii si 
explicații pe articole, adnotări cu drept comparat, adnotări cu jurisprudența, București Editura Rosetti, 2018 
Sorin Claudiu Radu, Dan Marin Boajă - Pieţe de capital. Instituţii şi instrumente financiare tranzacţionate, Ed Universitara, Bucuresti, 
2012 
Carmen Corduneanu, Laura Raisa Miloş, Claudiu Boţoc – Piete de capital, Editura UAIC, Iasi, 2014 
Jeffrey A. Hirsch - Minighid de cicluri ale pieței de capital, Editura publica, 2015 
Alina Lucia Trifan - Modele ale comportamentului investitorilor pe piata de capital, Ed ASE, 2013 
Cristian Duţescu, „Dreptul pieţei de capital”-curs universitar, Ed.C.H.Beck, Bucureşti, 2013 
Cristian Duţescu, „Drepturile acţionarilor”, Ed. A III a, Ed.C.H.Beck, Bucureşti, 2010 
Adrian-Catalin Tiganoaia - Protectia penala a pietei de capital, Ed.C.H.Beck, Bucureşti, 2013 

 
9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
  Conținutul acestei discipline atât sub aspect teoretic cat si aplicativ este adaptat permanent la cerințele angajatorilor 
reprezentativi din domeniu 

 



10.Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs 

Prezentare proiect final întrebări 60% 

    

10.5 Seminar/laborator 

Participare activa la seminar, 

intervenții, prezentări spete si 

studii de caz 

Întrebări, observare directa, 

evaluare speța/studiu de caz 

prezentata 

30% 

Se acordă din oficiu 1 punct (10%) 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Elaborarea, susținerea și promovarea prin realizarea a minim 50% din cerințele aferente tuturor formelor de evaluare continuă 
la seminar; 

• Notarea pe parcurs este luată în calcul în anul curent, inclusiv în sesiunea de reprogramare.  Pentru promovare, nota la 
evaluarea finală trebuie să fie minimum 5 (cinci). 

Data completării 
 

01.10.2019 

Semnătura titularului de curs 
Conf.univ.dr. Ioana Duca 

Semnătura titularului de seminar 
Conf.univ.dr. Ioana Duca 

 
Data avizării în departament 

 
01.10.2019 

 
Semnătura  directorului departamentului 

 
Conf.univ.dr.Carmen Palacean 

 
 


