FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Facultatea de Drept
Drept privat
Drept
Ciclul II - studii universitare de master
Dreptul Afacerilor

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu
2.5 Semestru
I
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

JURISDICŢII SPECIALE ÎN DREPTUL COMERCIAL
Dr. Claudia Antoanela SUSANU
Dr. Claudia Antoanela SUSANU
2.7 Regimul discipinei
II 2.6 Tip de evaluare
E

OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2
curs
3.3. seminar/laborator
3
2
3.4 Total ore din planul de învăţământ
din
care:
3.5.
curs
3.6.
seminar/laborator
42
28
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi...................................

1
14
ore
30
19
30
1
3
-

3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite

83
125
5

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe
5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului

Sală de curs, opţional dotată cu laptop, videoproiector

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Sală de seminar, opţional dotată cu laptop, videoproiector

Competenţe profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
Competente specifice profesionale reprezintă ansamblul unitar şi dinamic al cunoştinţelor şi
abilităţilor
C1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice disciplinei)
 Receptarea dreptului comercial ca ramură distinctă de drept privat
 Cunoașterea aprofundată și utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi
metodologiilor din domeniul juridic
 Cunoaşterea principalelor aspecte care diferenţiază dreptul comercial de celelalte ramuri ale
dreptul civil
 Identificarea categoriilor de persoane considerate a avea calitatea de profesionist comerciant
 Utilizarea adecvată a limbajului specific în comunicarea cu medii profesionale diferite
 Cunoaşterea modalităţilor de dobândire şi pierdere a calităţii de comerciant, precum şi a
mecanismelor juridice conexe desfăşurării activităţii comercianţilor
 Utilizarea corectă a termenilor de specialitate şi interpretarea corectă a regulilor particulare
derogatorii aplicabile în procedurile speciale ce vor fi prezentate;
 Definirea de concepte esenţiale ale dreptului comercial;
C2. Explicare şi interpretare
 Deprinderea sensului exact al noţiunilor specifice dreptului comercial precum: profesionişti
comercianţi, întreprindere, întreprindere în dificultate, societate în insolvenţă, societate în
faliment
 Deprinderea cu aplicarea mecanismelor de interpretare a normelor juridice în materiile
speciale ce formează obiect al cursului
 Realizarea de conexiuni între elementele dreptului material şi regulile speciale de jurisdicţie;
C3. Instrumental – aplicative
 Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct
de vedere juridic şi în soluţionarea lor
 Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă
de drept concretă
 Capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele dobândite în cadrul cursului, cu ocazia
întocmirii actelor procedurale specifice în materia litigiilor cu profesionişti comercianţi, pornind
de la actul de sesizare al instanţei şi finalizând cu redactarea hotărârii judecătoreşti
 Abilităţi de aplicare a regulilor speciale de jurisdicţie în materia studiată, cu ocazia realizării
simulării unor procese;

Competenţe transversale

C4. Atitudinale
 Recunoaşterea importanţei disciplinei studiate pentru dezvoltarea competenţelor personale;
 Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, în contextul amplelor
modificări legislative recente, respectiv noul cod de procedură civilă, noul cod al insolvenţei
Participarea activă la lucrările practice planificate şi descoperirea de noi valenţe ale problemelor
studiate.
CT1.
 Autonomie şi responsabilitate;
Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice
specifice domeniului.
CT2.
 Interacţiune socială;
Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă individuală, precum și în echipă (în cazul proceselor simulate
sau al rezolvării unor speţe pe grupe de lucru), cu respectarea palierelor ierarhice.
CT3.
 Dezvoltare personală şi profesională
Întocmirea corectă a actelor procedurale specifice în materia litigiilor cu profesionişti comercianţi,
pornind de la actul de sesizare al instanţei şi finalizând cu redactarea hotărârii
judecătoreşti/declararea căilor de atac, cu gestionarea judicioasă a terminologiei, a regulilor de formă
și a cerinţelor specifice unei motivări complete.

Posibilitatea de a susținere oral o opinie juridică.
Abilitatea de a identifica și formula apărări nuanțate funcţie de specificul poziției procesuale avute în
ipoteza simulării unui proces.

7.1. Obiectivul general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)
Acest curs se doreşte a constitui un fundament al cunoştinţelor despre modul în care constantele
dreptului comercial, interconectate la viaţa de zi cu zi, influenţează modul de desfăşurare al relaţiilor
sociale izvorâte din protecţia stabilită de forţa de coerciţie a statului prin reprezentarea tridimesională
a normei juridice.
Cursul vizează - la nivel general - prezentarea, analiza, însuşirea doctrinei şi practicii judiciare în
domeniu cât şi deprinderea, de către masteranzi, a unor abilităţi practice privind soluţionarea speţelor
în contextul amplelor modificări legislative recente, respectiv noul cod de procedură civilă, noul cod al
insolvenţei.
Cursul va urmări identificarea şi asimilarea principalelor probleme de practică instituţională şi
judiciară, în materia litigiilor cu profesionişti comercianţi.
Principalele obiective ale cursului sunt concretizate prin competenţele ce urmează a fi dobândite
ca urmare a parcurgerii acestuia.
Obiectivul principal constă în individualizarea specificului materiei, a competenţelor şi procedurilor
speciale reglementate în materia litigiilor cu profesionişti comercianţi.
Obiectivul secundar este axat pe dezvoltarea abilităţilor de a realiza încadrarea juridică a unei situaţii
de fapt, de a identifica sediului materiei, de a analiza şi interpreta probele administrate în cauză, de a
pronunţa şi motiva soluția ce s-ar impune.
Obiectivul terțiar constă în formarea deprinderilor de întocmire a actelor procedurale specifice în
materia litigiilor cu profesionişti comercianţi, pornind de la actul de sesizare al instanţei şi finalizând
cu redactarea hotărârii judecătoreşti.

7.2. Obiectivele specifice

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:





Explice care sunt elementele ce particularizează fiecare dintre procedurile speciale
reglementate în materia litigiilor cu profesioniştii comercianţi - studiate la prezentul curs - prin
raportare la procedura de drept comun.
Utilizeze corect terminologia juridică specifică, consacrată în cadrul procedurilor ce vor fi
prezentate în acest curs.
Analizeze şi interpreteze probele administrate într-o cauză, fie cu ocazia rezolvării unor
speţe din materia de faţă, fie cu ocazia pronunţării şi motivării soluțiilor ce s-ar impune în
procesele ce vor fi simulate.
Elaboreze conţinutul unor acte de procedură specifice materiilor în discuţie, cum ar fi cereri
de deschidere a procedurii insolvenţei, contestaţii şi opoziţii în materia insolvenţei, cereri de
chemare în judecată, întâmpinări

8. Conţinut
8.1

1.

Curs

Metode de predare

Capitolul I Noţiuni introductive
Secţiunea I Noţiunea şi obiectul
dreptului comercial. Concepţia monistă
de reglementare a dreptului privat şi
implicaţiile acesteia
Secţiunea a II-a Corelaţia dreptului
comercial cu alte ramuri de drept
Secţiunea a III-a Noţiunea de

Metode de comunicare orală
–metode expozitive,
respectiv:
- Expunerea sistematică
- Prelegerea
sau postarea pe platforma Elearning a Facultăţii de Drept
a suportului de curs

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)

2 ore

profesionist şi cea de comerciant,
delimitări conceptuale
Secţiunea a IV-a Profesionistul
comerciant şi întreprinderea sa.

2.

3.

4.

5.

6.

Capitolul al-II -lea Procedura arbitrală
Secţiunea I Noţiunea, formele şi
importanţa arbitrajului
Secţiunea a II-a Natura juridică a
arbitrajului
Secţiunea a III-a Convenţia arbitrală

Capitolul al-II -lea Procedura arbitrală
Secţiunea
a
IV-a
Constituirea
Tribunalului arbitral
Secţiunea a V-a Procedura arbitrală
Secţiunea a VI-a Hotărârea arbitrală
Secţiunea a VII-a Jurisdicţii arbitrale
international

Capitolul al III-lea Proceduri de
prevenire a insolvenţei
Secţiunea I Despre prevenţia
insolvenţei şi utilitatea sa
Secţiunea a II-a Conceptul de
”întreprindere în dificultate”
Secţiunea a III-a Procedura
mandatului ad-hoc

Capitolul al IV-lea Proceduri de
prevenire a insolvenţei
Secţiunea a IV-a Procedura
concordatului preventiv

Capitolul al V-lea Procedura
insolvenţei
Secţiunea I

Metode de comunicare orală
–metode expozitive,
respectiv:
- Expunerea sistematică
- Prelegerea
postarea pe platforma Elearning a Facultăţii de Drept
a suportului de curs

Metode de comunicare orală
- metode conversative,
respectiv:
-Prelegerea participativă,
dezbaterea, expunerea,
problematizarea,
exemplificarea.

2 ore

2 ore

postarea pe platforma Elearning a Facultăţii de Drept
a suportului de curs

Metode de comunicare orală
–metode expozitive,
respectiv:
- Expunerea sistematică
- Prelegerea
postarea pe platforma Elearning a Facultăţii de Drept
a suportului de curs
Metode de comunicare orală
–metode expozitive,
respectiv:
- Expunerea sistematică
- Prelegerea
- Cazuri practice
- postarea pe platforma Elearning a Facultăţii de Drept a
suportului de curs

Metode de comunicare orală
–metode expozitive,
respectiv:
- Expunerea sistematică
- Prelegerea

2 ore

2 ore

2 ore

Domeniul de aplicare. Procedura
generală.
Procedura
simplificată.
Semnificaţia unor termeni.

Secţiunea a II-a
7.

Insolvenţa. Participanţii la procedură
Instanţa de judecată. Adunarea
creditorilor. Comitetul creditorilor.

Secţiunea a II-a
8.

Insolvenţa. Participanţii la procedură
Administratorul special. Administratorul
judiciar. Lichidatorul judiciar.

Secţiunea a III-a
9.

Deschiderea procedurii insolvenţei
Deschiderea procedurii la cererea
debitorului.
Deschiderea procedurii la cererea
creditorilor.
Efectele deschiderii procedurii.
Secţiunea a IV-a

10.

Stabilirea masei credale a debitorului
aflat în procedura insolvenţei
Notificarea deschiderii procedurii
Depunerea şi verificarea creanţelor.
Întocmirea tabelului preliminar.
Contestarea creanţelor. Întocmirea
tabelului definitiv.

Secţiunea a V-a
11.

Anularea actelor frauduloase
încheiate de debitor anterior
deschiderii procedurii

- postarea pe platforma Elearning a Facultăţii de Drept a
suportului de curs
Metode de comunicare orală
–metode expozitive,
respectiv:
- Expunerea sistematică
- Prelegerea
- postarea pe platforma Elearning a Facultăţii de Drept a
suportului de curs

2 ore

Metode de comunicare orală
–metode expozitive,
respectiv:
- Expunerea sistematică
- Prelegerea
- postarea pe platforma Elearning a Facultăţii de Drept a
suportului de curs

2 ore

Metode de comunicare orală
–metode expozitive,
respectiv:
- Expunerea sistematică
- Prelegerea
- sau postarea pe platforma Elearning a Facultăţii de Drept a
suportului de curs

2 ore

Metode de comunicare orală
–metode expozitive,
respectiv:
- Expunerea sistematică
- Prelegerea
- sau postarea pe platforma
E-learning a Facultăţii de
Drept a suportului de curs

Metode de comunicare orală
–metode expozitive,
respectiv:
- Expunerea sistematică
- Prelegerea
- postarea pe platforma Elearning a Facultăţii de Drept
a suportului de curs

2 ore

2 ore

Secţiunea a VI-a
12.

Reorganizarea
Propunerea planului. Votarea planului.
Perioada de reorganizare.

Secţiunea a VII-a
13.

Falimentul
Începerea procedurii de faliment.
Stabilirea masei pasive.
Măsuri pregătitoare lichidării.

Secţiunea a VIII-a
14.

Răspunderea patrimonială a
persoanelor ce au cauzat insolvenţa

Metode de comunicare orală
–metode expozitive,
respectiv:
- Expunerea sistematică
- Prelegerea
- postarea pe platforma Elearning a Facultăţii de Drept
a suportului de curs
Metode de comunicare orală
–metode expozitive,
respectiv:
- Expunerea sistematică
- Prelegerea
- postarea pe platforma Elearning a Facultăţii de Drept
a suportului de curs

Metode de comunicare orală
–metode expozitive,
respectiv:
- Expunerea sistematică
- Prelegerea
- postarea pe platforma Elearning a Facultăţii de Drept
a suportului de curs

2 ore

2 ore

2 ore

Bibliografie
- Referinţe principale:
- Coordonatori Radu Bufan, Florin Moţiu ş.a. Tratat practic de insolvenţă, Ed. Hamagiu, Bucureşti, 2014;
- Nicoleta Ţăndăreanu, Codul insolventei comentat. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvență – Vol I., Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2017;
- St. D. Cărpenaru, M. A. Hotca, V. Nemeş, Codul insolvenței comentat, Editia a II-a, revazută și adăugită, Ed.
Universul juridic, București 2017;
- Nicoleta Ţăndăreanu, Codul insolvenţei adnotat, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2014;
- Csaba Bela Nasz , Dreptul insolvenței, Curs universitar Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2018;
- Csaba Bela Nasz , Proceduri de prevenire a insolvenței, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2015;
- Gabriel Boroi, Mirela Stancu, Drept procesual civil. Editia a 4-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2017;
- Ioan Leş, Tratat de drept procesual civil, Vol. I , Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2014;
- Coordonator Ioan Leş, Tratat de drept procesual civil, Vol. II , Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2015;
- Gabriel Boroi, Octavia Spineanu-Matei, Gabriela Raducan, Andreia Constanda, Carmen Negrila, Delia Narcisa
Theohari, Marius Eftimie, Marcel Dumitru Gavris, Veronica Danaila, Flavius Pancescu, Noul Cod de procedură
civilă. Comentariu pe articole Vol I. şi II., Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010;
- Prescure T., Crişan R., Arbitrajul comecial. Modalitate alternativă de soluţionare a litigilor comerciale, Ed.
Universul Juridic, Bucureşti, 2010;
- Claudia- Antoanela Susanu, Procedura insolvenţei. Partea generală Practică judiciară, Ed. Universul
Juridic, Bucureşti, 2019.
- Maria Mona Pivniceru, Claudia- Antoanela Susanu, Mihai Susanu Procedura insolvenţei. Practică

judiciară 2006-2009, Ed. Hamagiu, Bucureşti, 2009.
LEGISLAŢIE:

-

- Legea nr. 55/15 mai 2020, publicată în M.Of. nr. 396/15 mai 2020, cu modificările și completările aduse prin
Legea nr. 103/02.07.2020, publicată în M.Of. nr. 583/02.07.2020;
- OUG nr. 88/ 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte
normative, modificată prin Legea nr. 113/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative,
publicată în M.Of. nr. 600 din 8 iulie 2020;
Legea nr. 85/2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 466 din 25.06.2014, privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;
Legea nr. 381/2009, publicată în M. Of. nr.870/14.12.2009, privind introducerea concordatului preventiv şi
mandatului ad-hoc;
Legea nr.85/2006, publicată în M.Of.nr.359/21.04.2006, privind procedura insolvenţei;
Legea nr.637/2002, publicată în M.Of.nr.931/19.12.2002 privind normele pentru determinarea legii aplicabile unui
raport de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei.

Referinţe suplimentare:
- Dănăilă G. Procedura arbitrală în litigiile comerciale interne, Ed.Universul Juridic, Bucureşti, 2006;
- Christian Buhring – Uhle, Arbitration and Mediation in International Business, International Arbitration, Law Library
Kluwer Law International,2006;
- Aurică Avram Procedura insolvenţei deschiderea procedurii Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010;
- Aurică Avram Procedura insolvenţei: efectele deschiderii procedurii Ed. Hamangiu,Bucureşti, 2010;
- Aurică Avram Procedura insolvenţei: răspunderea membrilor organelor de conducere, Ed.
Hamangiu, Bucureşti, 2007.
Observaţii
(ore şi referinţe
8.2
Seminar / Laborator
Metode de predare
bibliografice)
Metode bazate pe utilizarea
textului scris:
Studiu de caz. Discuţii

1.

Seminar 1. Profesionistul comerciant şi
întreprinderea sa.
Hotărârea arbitrală.
Desființarea hotărârii arbitrale

Postare pe platforma Elearning a Facultăţii de Drept a
spețelor aferente acestui
seminar şi comentarea
răspununsurilor. Comunicarea
răspunsurilor la întrebările
adresate de studenţi.

2 ore

Metode bazate pe acţiune :
- Exerciţiul – rezolvarea unor
speţe
2.

3.

Seminar 2.
Procedura generală. Procedura
simplificată.
Participanţii la procedură.

Seminar 3. Insolvenţa Deschiderea
procedurii insolvenţei
Deschiderea procedurii la cererea
debitorului.

Postare pe platforma Elearning a Facultăţii de Drept
a spețelor aferente acestui
seminar şi comentarea
răspununsurilor. Comunicarea
răspunsurilor la întrebările
adresate de studenţi.
Metode bazate pe acţiune :
- Exerciţiul – rezolvarea unor
speţe
Studiu de caz. Discuţii

2 ore

2 ore

Deschiderea procedurii la cererea
creditorilor.
Efectele deschiderii procedurii.

Seminar 4.

4.

5.

6.

7.

Stabilirea masei credale a debitorului
aflat în procedura insolvenţei.
Notificarea deschiderii procedurii.
Depunerea şi verificarea creanţelor.
Întocmire tabel preliminar
Contestarea creanţelor. Întocmire tabel
definitiv.

Seminar 5.
Reorganizarea
Propunerea planului. Votarea planului.
Perioada de reorganizare

Seminar 6.
Răspunderea patrimonială a
persoanelor ce au cauzat insolvenţa.

Seminar 7.
Soluții de unificare a jurisprudenței în
materia insolvenței sau cu impact în
materia insolvenței pronunțate de
Înalta Curte de Casație și Justiție .

Postare pe platforma Elearning a Facultăţii de Drept
a spețelor aferente acestui
seminar şi comentarea
răspununsurilor. Comunicarea
răspunsurilor la întrebările
adresate de studenţi.
Dezbateri. Studii de caz.
Postare pe platforma Elearning a Facultăţii de Drept a
spețelor
aferente
acestui
seminar
şi
comentarea
răspununsurilor. Comunicarea
răspunsurilor la întrebările
adresate de studenţi.

2 ore

Metode bazate pe utilizarea
textului scris:
- Lectura textului şi
interpretarea lui
- Utilizarea tablei şi a
schemelor, planurilor de idei
2 ore
Postare pe platforma Elearning a Facultăţii de Drept a
spețelor aferente acestui
seminar şi comentarea
răspununsurilor. Comunicarea
răspunsurilor la întrebările
adresate de studenţi.
Metode de comunicare orală metode conversative,
respectiv:
- Conversaţie liberă şi dirijată
- Conversaţia euristică
- Metoda problematizării
- Postare pe platforma Elearning a Facultăţii de Drept a
spețelor aferente acestui
seminar şi comentarea
răspununsurilor. Comunicarea
răspunsurilor la întrebările
adresate de studenţi.
Metode bazate pe acţiune:
- Conversaţie liberă şi dirijată;
- postarea pe platforma Elearning a Facultăţii de Drept a
deciziilor pronunțate de Înalta
Curte de Casație și Justiție

2 ore

2 ore

- Bibliografie:
- Claudia- Antoanela Susanu, Procedura insolvenţei. Partea generală Practică judiciară, Ed. Universul Juridic,

Bucureşti, 2019;
- Maria Mona Pivniceru, Claudia- Antoanela Susanu, Mihai Susanu Procedura insolvenţei.Practică judiciară
2006-2009, Ed. Hamagiu, Bucureşti, 2009;
- Claudia- Antoanela Susanu, Notificarea privind deschiderea procedurii insolvenței. Declarația de creanță. Aspecte
teoretice și practice, articol publicat în Revista Phoenix nr. 70/2019, p.10-17;
- Claudia- Antoanela Susanu, Declarația de creanță. Creditor îndreptăţit să participe la procedură. Delimitări
teoretice și aspecte practice, articol publicat în în Revista română de jurisprudență, Ed. Universul Juridic,
Bucureşti, 2020;
- Viorel Terzea, Procedura insolvenței-practică judiciară adnotată, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2017;
- Viorel Terzea, Noul Cod al insolvenței adnotat cu doctrină, jurisprudență și explicații, Ed. Solomon,
Bucureşti, 2014;
- Aurică Avram, Comentarii practice. Procedura insolvenţei - deschiderea procedurii Ed. Hamangiu,
Bucureşti, 2010;
- Aurică Avram, Comentarii practice. Procedura insolvenţei: efectele deschiderii procedurii Ed.
Hamangiu,Bucureşti, 2010;
- Aurică Avram Comentarii practice Procedura insolvenţei Partea generală, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008;
- Aurică Avram, Comentarii practice Procedura insolvenţei: răspunderea membrilor organelor de
conducere, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007;
- Csaba Bela Nasz, Procedura insolvenței-jurisprudență comentată, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017;
- Elisabeta Roşu, Procedura insolvenţei. Practică judiciară, Ed. Hamagiu, Bucureşti, 2011.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Cursul are un conținut practic și aplicat care a fost gândit într-o manieră de natură a contribui la formarea de
deprinderi specifice următoarelor categorii de profesii juridice: judecător, avocat, practician în insolvenţă.
Conținutul disciplinei este menit să corespundă cu activitățile specifice desfășurate de judecătorii, grefierii din
cadrul secțiilor specializate în soluționarea cauzelor în materie comercială şi de insolvenţă din cadrul
tribunalelor și curților de apel.
În egală măsură cursul se adresează şi avocaţilor care asistă și reprezintă părțile la raporturile comerciale
în fața instanțelor judecătorești competente să soluționeze asemenea litigii, cât şi practicienilor în insolvenţă.
Cursul contribuie - în secundar la formarea deprinderilor de redactare a înscrisurilor specifice acestei ramuri
a dreptului.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

Cunoaşterea particularităţilor
fiecărei dintre procedurile
speciale reglementate în
materia litigiilor cu
profesioniştii comercianţi
studiate la prezentul curs.
Capacitatea de utilizare
adecvată a terminologiei
specifice utilizate
şi dezvoltarea abilităţilor de a
realiza încadrarea juridică a
unei situaţii de fapt, de a
identifica sediului materiei,
de a analiza şi interpreta
probele administrate în
cauză, de a pronunţa şi
motiva soluția ce s-ar
impune.

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

- metode de evaluare
bazate
pe
evaluarea
scrisă:

1.răspunsurile la
examen (evaluare
finală) – 60 %

Examen scris, cu prezența
fizică,
prin
care
se
urmăreşte
identificarea
volumului
şi
calităţii
cunoştinţelor
şi
a
capacităţilor
studenţilor
conform programelor de
studiu;
Examen scris, la distanță,
pe platforma E-learning a
Facultăţii de Drept

2. rezolvarea
fișelor de lucru la
seminar – 20%
3. participare la
simulare
procese/răspunsu
ri la curs ori
seminar – 20 %
(n x 60) + (n x
20) + (n x 20) /
100 = nota finală

Însuşirea problematicii
tratate la curs şi seminar;
Capacitatea de a întocmi
10.5 Seminar/ Laborator
acte procedurale specifice în
materia litigiilor cu
profesionişti comercianţi
10.6 Standard minim de performanţă

-metode de evaluare
bazate pe evaluarea
scrisă: fișe de lucru,
teste grilă, spețe, simulare
procese

Cerinte minime pentru nota 5:
1. Participarea la cursuri prelegeri şi seminarii;
2. Prezentarea unui referat care să conţină elemente de originalitate;
3. Cunoaşterea principalelor concepte, recunoaşterea şi definirea corectă a acestora;
4. Limbajul de specialitate este simplu, dar corect utilizat;
5. La examen, elaborarea unei lucrări prin care să se demonstreze cunoaşterea conceptelor şi
particularităţilor specifice domeniului studiat şi care face obiect al subiectului de rezolvat ( încadrare în
subiect).
Cerinte minime pentru nota 10:
1. Participare interactivă la prelegeri şi dezbateri, apreciată de cadrul didactic;
2.Cunoaşterea şi folosirea corectă a noţiunilor şi conceptelor studiate;
3. Prezentarea unui referat care să conţină - pe lângă elemente de originalitate - şi puncte de vedere
personale cu caracter de noutate susţinute cu argumente specifice
4. Rezolvarea corectă a problemelor cu grad ridicat de dificultate, bazate pe corelaţii şi conexiuni;
5. Parcurgerea atât a bibliografiei obligatorii, cât şi a celei suplimentare recomandată la cursuri şi seminarii;
6. Utilizarea unui limbaj de specialitate complex, prin care se dovedeşte o bună capacitate de exprimare,
coerenţă, capacitate de argumentare şi originalitate;
7. La examen, elaborarea unei lucrări prin care să se demonstreze cunoaşterea conceptelor şi
particularităţilor specifice domeniului studiat, competenţa de a face conexiuni cu aplicabilitate la situaţii
practice concrete.
Data completării
10.09.2020

Titular de curs
Dr. Claudia Antoanela SUSANU

Data avizării în departament
30.09.2020

Titular de seminar
Dr. Claudia Antoanela SUSANU

Director de departament
Conf. univ. dr. Septimiu Panainte

