
 
ANEXA 1 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 
Anul universitar 2021/2022 

 
Anul de studiu IV / Semestrul I 

 
Legendă: 
-scris cu negru - formatul standard al fișei disciplinei (conform OM 5703/2011, Anexa 3: 31-33). 
-scris cu albastru - sugestii operaționale pentru elaborarea fișei. 
 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE 

1.3. Departamentul  ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE 

1.4. Domeniul de studii DREPT 

1.5. Ciclul de studii LICENȚĂ 

1.6. Programul de studii/calificarea* DREPT/ avocat – 261101, jurisconsult – 261102, consilier juridic – 
261103 

* pentru a specifica aspectele legate de calificare, vor fi trecute codurile COR și/sau denumirile profesiilor cărora se adresează 
programul de studii (conform  mențiunilor din Planul de învățământ). 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei DREPT COMERCIAL II 2.2. Cod disciplină DR IV 2 

2.3. Titularul activităţii de curs   CONF. UNIV. DR. RAUL FELIX HODOŞ 

2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator ASIST. UNIV. DR. MARA GEORGE 

2.5. Anul de studiu IV 2.6. Semestrul I 2.7. Tipul de evaluare 
(E/C/VP) 

E 2.8. Regimul disciplinei (O 
– obligatorie, Op – 
opţională, F – facultativă) 

O 

 
3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 
saptamana 

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

3.4. Total ore din planul de 
învăţămînt 

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 48 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

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

Tutoriat  

Examinări 9 

Alte activităţi …….  

 

3.7 Total ore studiu individual 102 

3.8 Total ore din planul de învăţământ* 48 

3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 Numărul de credite** 6 

* 3.8. = 3.4. + 3.7.; numărul total de ore pe semestru trebuie calculat în funcție de nr. de credite (3.9.) și de volumul de muncă 
aferent unui credit (1 credit = 25 ore conform Ghidului de aplicare a ECTS). 
** 3.9. = numărul de credite prevăzut a fi atribuit disciplinei prin planul de învățământ. 
 
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 desfăşurarea a seminarului/laboratorului  

  
 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1.1 Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor utilizate în 
domeniul juridic  
C1.2 Utilizarea limbajului juridic de specialitate, scris și oral, și a instrumentelor de 
logică juridică pentru explicarea şi interpretarea conceptelor şi teoriilor specifice 
domeniului dreptului roman 
C1.3 Utilizarea limbajului juridic de specialitate şi a unor instrumente de logică juridică, 
în elaborarea unor argumentări specifice domeniului, în scris şi oral  



C1.4 Utilizarea limbajului juridic de specialitate pentru evaluarea conceptelor, teoriilor şi 
metodelor consacrate în domeniul juridic 
C1.5 Folosirea limbajului juridic de specialitate în elaborarea proiectelor profesionale 
C2.1 Definirea şi clasificarea teoriilor, paradigmelor şi principiilor utilizate în studiul 
dreptului roman 
C2.3 Aplicarea teoriilor, a principiilor și a conceptelor într-un context determinat 
C5.2 Explicarea și interpretarea surselor de informare din domeniul dreptului roman 
referitoare la o problemă de drept concretă 
C5.3 Selectarea informaţiilor juridice necesare pentru rezolvarea unei probleme 
concrete 
 

Competenţe transversale  

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cursul vizează pregătirea studenţilor, având menirea de a le 

oferi cunoştinţele necesare referitoare la instituţiilor juridice 

de drept comercial precum şi la dispoziţiile legale incidente. 

Tematica este alcătuită pe baza legislaţiei în vigoare şi a 

bibliografiei de specialitate, română şi străină, cu luarea în 

considerare a practicii judecătoreşti în materie. Vizează 

transmiterea conţinutului normativ al reglementărilor legale, 

dar şi formarea deprinderilor practice menite să le ofere 

studenţilor posibilitatea de a aplica norma de drept la o 

situaţie de fapt particulară. 

              De asemenea, tematica urmăreşte să stimuleze 

gândirea creativă şi critică a studenţilor, să-i obişnuiască cu 

rigorile cercetării ştiinţifice precum şi cu cele ale studiului 

individual. 

 
 

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

instrumentelor de logică juridică pentru explicarea şi interpretarea 

conceptelor şi teoriilor specifice domeniului dreptului comercial 
 
 
8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii  

Cursul 1.  

Noţiunea fondului de comerţ 

Precizări prealabile 

Definiţie 

Fondul de comerţ şi întreprinderea 

Fondul de comerţ şi patrimoniul 

 
 

Prelegere, discuţii 2 ORE 
 

Cursul 2.  Prelegere, discuţii 2 ORE 
 



Natura juridică a fondului de comerţ 

Teoria personificării fondului de comerţ 

Teoria universalităţii de drept 

Teoria universalităţii de fapt 

Teoria patrimoniului de afectaţiune 

Teoria proprietăţii incorporale 

 

Cursul 3.  

Elementele fondului de comerţ 

Precizări generale 

Elementele corporale ale fondului de comerţ 

Elementele incorporale ale fondului de comerţ 

 

Prelegere, discuţii 2 ORE 
 

Cursul 4.  

  

Apărarea fondului de comerţ 

Exploatarea şi gestionarea fondului de comerţ 

 

Prelegere, discuţii 2 ORE 
 

Cursul 5.  

Operaţiuni juridice având ca obiect fondul de 

comerţ 

Vânzarea-cumpărarea fondului de comerţ 

Transmiterea fondului de comerţ ca aport în 

societatea comercială 

Locaţiunea fondului de comerţ 

Gajul asupra fondului de comerţ 

 

Prelegere, discuţii 2 ORE 
 

Cursul 6.  

Mărfurile şi circulaţia lor 

Precizări 

Caracteristicile generale ale mărfurilor 

Circulaţia mărfurilor 

Banii ca marfă 

Prelegere, discuţii 2 ORE 
 



 

Cursul 7.  

Creanţele şi circulaţia lor 

 

Prelegere, discuţii 2 ORE 
 

Cursul 8.  

Conceptul general de titlu de credit 

Cambia 

Definiţie, caractere, funcţii 

Raportul juridic cambial 

Condiţii de formă şi de fond ale cambiei 

 

Prelegere, discuţii 2 ORE 
 

Cursul 9.  

Acceptarea 

Circulaţia cambiei 

Avalul cambial 

 

Prelegere, discuţii 2 ORE 
 

Cursul 10.  

Plata cambiei 

Regresul cambial 

Intervenţia  

Prelegere, discuţii 2 ORE 
 

Cursul 11.  

Procesul cambial 

Acţiuni extracambiale legate de cambie 

 

Prelegere, discuţii 2 ORE 
 

Cursul 12 

Biletul la ordin 

 
 

Prelegere, discuţii 2 ORE 
 

Cursul 13.  

Cecul 

Notiuni introductive 

 
 

Prelegere, discuţii 2 ORE 
 

Cursul 14.  

Definiţie, caractere şi condiţii de admitere ale 

Prelegere, discuţii 2 ORE 
 



cecului 

 

Bibliografie SELECTIVA 

1. S. Cărpenaru – Tratat de drept comercial român, Ed. Universul Juridic, Ediţia a IV-a, Bucureşti, 2014 
2. I.Turcu – Tratat teoretic si practic de drept comercial, Ed.  C.H. Beck, Bucureşti, 2009 
3. V. Nemeş – Drept comercial, Ed. Hamangiu, Ediţia II, Bucureşti, 2015 
4.  V. Găină – Drept comercial român, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2017 
5. V. Luha – Drept comercial, Ed. Altip Alba Iulia, 2003 
6. V. Luha – Drept comercial, Ed. Continental, Alba Iulia, 1998 
7. V. Luha – Titluri de credit, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998 
  
8.2. Seminar-laborator   

1 Noţiunea fondului de comerţ ( Definiţie, 
Fondul de comerţ şi întreprinderea, Fondul de 
comerţ şi patrimoniul). Natura juridică a 
fondului de comerţ  
 

Discuții 2 ORE 
 

2. Elementele fondului de comerţ ( 

Elementele corporale ale fondului de comerţ, 

Elementele incorporale ale fondului de 

comerţ) 

 

Discuții 2 ORE 
 

3. Apărarea fondului de comerţ, Exploatarea 
şi gestionarea fondului de comerţ, Operaţiuni 
juridice având ca obiect fondul de comerţ  

Discuții 2 ORE 
 

4. Mărfurile şi circulaţia lor (Precizări, 
Caracteristicile generale ale mărfurilor, 
Circulaţia mărfurilor, Banii ca marfă), 
Creanţele şi circulaţia lor  

.  

 

Discuții 2 ORE 
 

5. . Conceptul general de titlu de credit 
Discuții 2 ORE 

 

6. Cambia (Definiţie, caractere, funcţii, 
Raportul juridic cambial, Condiţii de formă şi 
de fond ale cambiei, Acceptarea 

Discuții 2 ORE 
 

7. Circulaţia cambiei, Avalul cambial, Plata 
cambiei 

Discuții 2 ORE 
 

8. Regresul cambial, Intervenţia, Procesul 
cambial, Acţiuni extracambiale legate de 
cambie 

Discuții 2 ORE 
 

9. Biletul la ordin 
Discuții 2 ORE 

 

10. Cecul (Precizări, Definiţie, caractere şi 
condiţii de admitere a le cecului, Condiţii de 
valabilitate ale cecului 

 2 ORE 
 

11. Circulaţia cecului, Avalizarea cecului, 
Plata cecului,  Diferite forme de cecuri 

Discuții 2 ORE 
 

12. Warantul 
Discuții 2 ORE 

 

13.  Rezolvare de spete 
Discuții 2 ORE 

 

14. Recapitulare Discutii 2 ORE 

Bibliografie 

8. S. Cărpenaru – Tratat de drept comercial român, Ed. Universul Juridic, Ediţia a IV-a, Bucureşti, 2014 
9. I.Turcu – Tratat teoretic si practic de drept comercial, Ed.  C.H. Beck, Bucureşti, 2009 
10. V. Nemeş – Drept comercial, Ed. Hamangiu, Ediţia II, Bucureşti, 2015 



11.  V. Găină – Drept comercial român, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2017 
12. V. Luha – Drept comercial, Ed. Altip Alba Iulia, 2003 
13. V. Luha – Drept comercial, Ed. Continental, Alba Iulia, 1998 
14. V. Luha – Titluri de credit, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998 
 

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

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

. Continutul discipliei este coroborat cu asteptarile reprezentatilor comunitatii epistemice, asociatiilor profesionale si angajatorilor 
reprezentativi 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs Evaluare finală 
Prezenta si activitate curs 
 

Examen scris 
Evaluare pe parcurs 

80% 
 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs 
- Activitate la seminar 

 

 
Evaluare pe parcurs 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă:  
- Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în cadrul unei dezbateri cu temă dată. 
Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite într-un proiect professional. 
Realizarea unui proiect sau a unui studiu pornind de la legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa referitoare la o problemă de drept 
concretă. 
. 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 
   
            
 
Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 
   
 
 



 

Anexă la Fișa disciplinei (facultativă) 
 

ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI 
b. Evaluare – mărire de notă 

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 
 

   
 
 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază.*  

Data completării Semnătura titularului de curs 
Semnătura titularului de 

seminar  

    
 
c. Evaluare – restanţă 

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

10.4 Curs Examen Lucrare scrisă 50%  
 
 

10.5 Seminar/laborator 
Referate, eseuri, proiecte etc. 

Prezentare la seminar 
50% 

 
 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază.*,**  

Data completării Semnătura titularului de curs 

Semnătura titularului de 

seminar  

    

 

*Formulare orientativă 
**Dacă disciplina are prevăzute ore de laborator trebuie prevăzute modalitățile de recuperare a acestora.  


