
  

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 5 din care: 3.2   curs 3 3.3  seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 70 din care: 3.5   curs 42 3.6  seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
Tutoriat 0 
Examinări 3   
Alte activităţi ................................... 0 
 
3.7 Total ore studiu individual 55 
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Număr de credite 5 

 

 

 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
1.2 Facultatea Facultatea de Drept 
1.3 Departamentul Drept privat 
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii I - Studii de Licență 
1.6 Programul de studii / Calificarea Drept  

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Drept comercial 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Olga Andreea Urda 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Olga Andreea Urda 
2.4 An de studiu IV 2.5 Semestru 1 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei* OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum Drept civil – Teoria obligațiilor 
Drept civil - Contracte 

4.2 De competenţe 

- Capacitate de sinteză și de analiză. 
- Capacitate de interpretare a unei norme juridice. 
- Capacitate de înțelegere a dispozițiilor legale și de corelare    
a acestora. 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Nu este cazul 

5.2 De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului Nu este cazul 



  

 
 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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 C1. Însuşirea, fixarea şi utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor din domeniul dreptului 
comercial. 
C2.  Capacitatea de a înţelege şi de a analiza noţiunile caracteristice din sfera dreptului 
comercial. 
C3.  Interpretarea normelor de drept comercial și aplicarea lor corectă în rezolvarea de situații 
concrete. 
C4.    Capacitatea de a interpreta şi de a corobora textele legale incidente în materie. 
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CT1.  Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă  
CT2.  Însuşirea aptitudinii de a a evidenţia situaţiile practice care cad sub incidenţa normelor 
de drept comercial. 
CT3.   Evidenţierea abilităţilor de rezolvare eficientă a unor probleme specifice, atât în mod 
individual, cât şi prin probarea abilităţilor de efort integrat în cadrul unui colectiv. 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.
1 
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ul
 

ge
ne

ra
l Disciplina îşi propune transmiterea de cunoştinţe de ordin  conceptual şi tehnico-juridic cu referire la  

principalele direcţii din legislaţia, doctrina şi practica în materie comercială cu referire la  evoluţia 
normelor de drept comercial, abordarea fiind utilă în desfăşurarea  profesiei de magistrat, avocat, 
practician în insolvență. 

7.
2 
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 Explice modul în care a evaluat noțiunea de profesionist - comerciant 
 Descrie maniera în care funcționează o societate reglementată de Legea nr. 31/1990 
 Utilizeze dispozițiile legale în vigoare, cunoștințele dezvoltate în doctrina de specialitate și 

jurisprudența obligatorie în domeniu, pentru a soluționa în mod corect situațiile practice. 
 Analizeze normele de drept comercial și să le aplice în mod corect la situațiile practice 
 Calculeze impactul produs, în practică, ca urmare a unei potențiale modificări normative având în 

vedere dinamica normelor incidente între profesioniști 

8. Conţinut 

8.1 Curs 
(14 x 3h.) Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

1. Curs I. Noțiunea și obiectul 
dreptului comercial 

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

I.1.1. Noțiunea dreptului comercial 
I.1.2. Obiectul dreptului comercial 
I.2. Izvoarele dreptului comercial  
 

2. 

Curs II. Profesionistul – comerciant 
și întreprinderea ca formă juridică 
de organizare a activității cu 
caracter profesional 

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

II. Profesionistul – comerciant și 
întreprinderea ca formă juridică de 
organizare a activității cu caracter 
profesional 
II.1 Noțiunea de profesionist 
II.2. Întreprinderea 
II.2.1. Concept. Forme ale 
întreprinderii 
II.2.2. Întreprinderea economică 
II.2.3. Întreprinderea civilă 
II.3. Profesionistul comerciant 



  

 
 

persoană fizică 
II.3.1 Regim juridic 
II.3.2 Persoana fizică autorizată 
II. 3.3 Profesionistul persoană 
fizică, titular al unei întreprinderi 
individuale 
II.3.4. Întreprinderea familială  
II.4.  Profesionistul comerciant 
persoană juridică 

3. 

Curs III. Reguli specifice, incidente 
în raporturile juridice dintre 
profesioniști. Obligațiile 
profesioniștilor-comercianți 

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

III.1. Regimul juridic al dobânzilor 
III.2. Acordarea termenelor de 
grație 
III.3. Prezumția de solidaritate a 
debitorilor profesioniști 
III.4. Reguli speciale în materia 
contractelor 
III.5. Obligațiile profesioniștilor-
comercianți 
III.5.1. Obligația de a asigura 
publicitatea prin registrul 
comerțului 
III.5.2. Obligația organizării și 
conducerii contabilității 
III.5.3. Obligația de a exercita 
activitatea economică în limitele 
unei concurențe licite 
III.6.  Fondul de comerț 

4. 

Curs IV. Societățile reglementate 
de Legea nr. 31/1990. Noțiuni 
introductive. Elementele specifice 
ale contractului de societate 

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

IV.1. Definiția societăților 
reglementate de Legea nr. 31/1990 
IV.2. Formele societăților 
reglementate de Legea nr. 31/1990 
IV.3. Clasificarea societăților 
reglementate de Legea nr. 31/1990 
IV.4. Aporturile asociaților 
IV.5. Affectio societatis – intenția 
de a constitui societatea 
IV.6.  Realizarea și împărțirea 
profitului 

5. Curs V. Constituirea societăților 
reglementate de Legea nr. 31/1990

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

V.1 Statutul și actele constitutive 
V.2. Procedura de constituire a 
societăților – Formalități 
V.3. Regimul actelor juridice 
încheiate în cursul înființării 
societății 
V.4. Consecințele încălcării 
prevederilor legale privind 
constituirea societăților 
V.5. Personalitatea juridică a 
societății 
V.6. Filiale, sucursale 

6. 
Curs VI. Funcționarea societăților 
reglementate de Legea nr. 31/1990. 
Adunările generale 

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

VI.1. Felurile adunărilor generale  
VI.2. Convocarea adunării 
generale 
VI.3. Ședința adunării generale 
VI.4. Hotărârile adunării generale 
 



  

 
 

7. 

Curs VII. Prevederi normative 
comune privind administrarea, 
conducerea și gestiunea societăților 
reglementate de Legea nr. 31/1990. 

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

VII.1. Noțiuni introductive 
VII.2. Dobândirea calității de 
administrator. Condiții pentru 
numire, durata funcției, realegere, 
remunerare 
VII.3. Obligațiile, atribuțiile și 
puterile administratorilor 
VII.4. Încetarea funcției de 
administrator 
VII.5. Pluralitatea administratorilor 
VII.6. Răspunderea 
administratorilor 
VII.7.Cenzorii societății 
VII.8. Auditorii financiari 

8. Curs VIII. Modificarea societăților 
reglementate de Legea nr. 31/1990

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

VIII.1. Actul de modificare a actului 
constitutiv. Formă și condiții de 
publicitate 
VIII.2. Dreptul de opoziție 
VIII.3. Dreptul asociaților de a se 
retrage din societate 
VIII.4. Principalele cazuri de 
modificare ale societăților 
reglementate de Legea nr. 31/1990 
A. Modificări privind capitalul social 
B. Prelungirea duratei societății 
C. Fuziunea și divizarea 
D. Schimbarea formei societății 

9. Curs IX. Dizolvarea societăților 
reglementate de Legea nr. 31/1990

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

IX.1. Cazurile generale de 
dizolvare societăților 
IX.2. Cazurile de dizolvare 
sancțiune prevăzute de art. 237 din 
Legea nr. 31/1990 
IX.3. Căile de dizolvarea a 
societăților 
IX.4. Efectele dizolvării societăților 

10. Curs X. Lichidarea reglementate de 
Legea nr. 31/1990  

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

X.1. Noțiuni introductive 
X.2. Principiile generale ale 
operațiunii de lichidarea a 
societăților 
X.3. Statutul lichidatorilor  
X.4. Efecte juridice  
X.5. Procedura de lichidare 

11. 

Curs XI.  Societatea în nume 
colectiv, societatea în comandită 
simplă și societatea în comandită 
pe acțiuni  

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

XI.1. Societatea în nume colectiv 
XI.1.1. Noțiune. Caractere 
generale 
XI.1.2. Constituirea societății în 
nume colectiv 
XI.1.3. Funcționarea societății în 
nume colectiv 
XI.1.4. Reguli privind dizolvarea și 
lichidarea 
XI.2 Societatea în comandită 
simplă și societatea în comandită 
pe acțiuni 
XI.2.1. Noțiune. Caractere 
generale 
XI.2.2. Funcționarea societății în 



  

 
 

comandită simplă 
XI.2.3. Reguli privind dizolvarea și 
lichidarea 

12. Curs XII. Societatea cu răspundere 
limitată  

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

XII.1. Noțiune. Caractere generale 
XII.2. Constituirea societății  cu 
răspundere limitată 
XII.3. Funcționarea societății  cu 
răspundere limitată 
XII.4. Reguli privind dizolvarea și 
lichidarea 

13. Curs XIII. Societatea pe acțiuni  
 

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

XII.1. Noțiune. Caractere generale 
XII.2. Funcționarea societății pe 
acțiuni 
XII.3. Reguli privind dizolvarea și 
lichidarea 

14. Curs XIV.  Societatea europeană și 
Grupurile de interes economic 

Prelegere interactivă; 
Expunere antrenantă; 
Dezbateri dinamice;  
Dialog constructiv. 

XIV.1. Societatea europeană 
XIV.1.1. Noțiune.Caractere 
generale 
XIV.1.2. Constituirea societății 
europene 
XIV.1.3. Funcționarea societății 
europene 
XIV.1.4. Dizolvarea și lichidarea 
societății europene 
XIV 2. Grupurile de interes 
economic 
XIV.2.1. Noțiune. Caractere 
generale 
XIV.2.2. Constituirea Grupului de 
interes economic 
XIV.2.3. Funcționarea Grupului de 
interes economic 
XIV.2.4. Dizolvarea și lichidarea 
Grupului de interes economic 
XIV.3. Grupul european de interes 
economic 

Bibliografie  
 
Referinţe principale: 

 ANGHENI S., Drept comercial. Profesioniștii-comercianți, Ed. C.H. Beck, București, 2013 

  CĂRPENARU S., Tratat de drept comercial român, Ediția a IV-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul 

Juridic,  București, 2014  

 GHEORGHE C. , Drept comercial român, Ed. C.H. Beck, București, 2013   

 MIHĂILĂ Ș., Dumitrescu A.-D., Drept comercial român, Ed. C.H. Beck, București, 2013 

 NEMEȘ V., Drept comercial. Ediția a 2-a revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2015 

 POPA S.,  Drept comercial. Introducere. Persoana fizică. Persoana juridică, Ed. Universul Juridic, 

București, 2014 

             Urda Olga-Andreea, Drept comercial român, Ed. a III-a,  Ed. Universul Juridic, București, 2019. 

 
Referinţe suplimentare: 
 
Legislație și jurisprudență obligatorie: 



  

 
 

Noul Cod Civil 
Legea nr. 31/1990 
O.U.G. nr. 44/2008 
Legea nr. 26/1990 
 

Resurse internet: 
 www.juridice.ro  

www.dreptonline.ro 

www.portal.just.ro  

WWW.legeaz.net.ro  

www.lege5.ro       

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observaţii 
(ore şi referinţe bibliografice) 

1. Seminar I. Noțiunea și obiectul 
dreptului comercial 

Problematizarea, 
conversaţie - Dezbateri / 
analiză speţe. 
- Ascultare / verificare 
însuşire cunoştinţe; 

I.1.1. Noțiunea dreptului comercial 
I.1.2. Obiectul dreptului comercial 
I.2. Izvoarele dreptului comercial  
 

2. 

Seminar II. Profesionistul – 
comerciant și întreprinderea ca 
formă juridică de organizare a 
activității cu caracter profesional

Problematizarea, 
conversaţie - Dezbateri / 
analiză speţe. 
- Ascultare / verificare 
însuşire cunoştinţe; 

II. Profesionistul – comerciant și 
întreprinderea ca formă juridică 
de organizare a activității cu 
caracter profesional 
II.1 Noțiunea de profesionist 
II.2. Întreprinderea 
II.2.1. Concept. Forme ale 
întreprinderii 
II.2.2. Întreprinderea economică 
II.2.3. Întreprinderea civilă 
II.3. Profesionistul comerciant 
persoană fizică 
II.3.1 Regim juridic 
II.3.2 Persoana fizică autorizată 
II. 3.3 Profesionistul persoană 
fizică, titular al unei întreprinderi 
individuale 
II.3.4. Întreprinderea familială  
II.4.  Profesionistul comerciant 
persoană juridică 

3. 

Seminar III. Reguli specifice, 
incidente în raporturile juridice 
dintre profesioniști. Obligațiile 
profesioniștilor-comercianți 

Problematizarea, 
conversaţie - Dezbateri / 
analiză speţe. 
- Ascultare / verificare 
însuşire cunoştinţe; 

III.1. Regimul juridic al dobânzilor 
III.2. Acordarea termenelor de 
grație 
III.3. Prezumția de solidaritate a 
debitorilor profesioniști 
III.4. Reguli speciale în materia 
contractelor 
III.5. Obligațiile profesioniștilor-
comercianți 
III.5.1. Obligația de a asigura 
publicitatea prin registrul 
comerțului 
III.5.2. Obligația organizării și 
conducerii contabilității 
III.5.3. Obligația de a exercita 
activitatea economică în limitele 



  

 
 

unei concurențe licite 
III.6.  Fondul de comerț 

4. 

Seminar IV. Societățile 
reglementate de Legea nr. 
31/1990. Noțiuni introductive. 
Elementele specifice ale 
contractului de societate 

Problematizarea, 
conversaţie - Dezbateri / 
analiză speţe. 
- Ascultare / verificare 
însuşire cunoştinţe; 

IV.1. Definiția societăților 
reglementate de Legea nr. 
31/1990 
IV.2. Formele societăților 
reglementate de Legea nr. 
31/1990 
IV.3. Clasificarea societăților 
reglementate de Legea nr. 
31/1990 
IV.4. Aporturile asociaților 
IV.5. Affectio societatis – intenția 
de a constitui societatea 
IV.6.  Realizarea și împărțirea 
profitului 

5. 
Seminar V. Constituirea 
societăților reglementate de 
Legea nr. 31/1990 

Problematizarea, 
conversaţie - Dezbateri / 
analiză speţe. 
- Ascultare / verificare 
însuşire cunoştinţe; 

V.1 Statutul și actele constitutive 
V.2. Procedura de constituire a 
societăților – Formalități 
V.3. Regimul actelor juridice 
încheiate în cursul înființării 
societății 
V.4. Consecințele încălcării 
prevederilor legale privind 
constituirea societăților 
V.5. Personalitatea juridică a 
societății 
V.6. Filiale, sucursale 

6. 

Seminar VI. Funcționarea 
societăților reglementate de 
Legea nr. 31/1990. Adunările 
generale 

Problematizarea, 
conversaţie - Dezbateri / 
analiză speţe. 
- Ascultare / verificare 
însuşire cunoştinţe; 

VI.1. Felurile adunărilor generale  
VI.2. Convocarea adunării 
generale 
VI.3. Ședința adunării generale 
VI.4. Hotărârile adunării generale 
 

7. 

Seminar VII. Prevederi 
normative comune privind 
administrarea, conducerea și 
gestiunea societăților 
reglementate de Legea nr. 
31/1990.  

Problematizarea, 
conversaţie - Dezbateri / 
analiză speţe. 
- Ascultare / verificare 
însuşire cunoştinţe;; 

VII.1. Noțiuni introductive 
VII.2. Dobândirea calității de 
administrator. Condiții pentru 
numire, durata funcției, 
realegere, remunerare 
VII.3. Obligațiile, atribuțiile și 
puterile administratorilor 
VII.4. Încetarea funcției de 
administrator 
VII.5. Pluralitatea 
administratorilor 
VII.6. Răspunderea 
administratorilor 
VII.7.Cenzorii societății 
VII.8. Auditorii financiari 

8. 
Seminar VIII. Modificarea 
societăților reglementate de 
Legea nr. 31/1990 

Problematizarea, 
conversaţie - Dezbateri / 
analiză speţe. 
- Ascultare / verificare 
însuşire cunoştinţe; 

VIII.1. Actul de modificare a 
actului constitutiv. Formă și 
condiții de publicitate 
VIII.2. Dreptul de opoziție 
VIII.3. Dreptul asociaților de a se 
retrage din societate 
VIII.4. Principalele cazuri de 



  

 
 

modificare ale societăților 
reglementate de Legea nr. 
31/1990 
A. Modificări privind capitalul 
social 
B. Prelungirea duratei societății 
C. Fuziunea și divizarea 
D. Schimbarea formei societății 

9. 
Seminar IX. Dizolvarea 
societăților reglementate de 
Legea nr. 31/1990 

Problematizarea, 
conversaţie - Dezbateri / 
analiză speţe. 
- Ascultare / verificare 
însuşire cunoştinţe; 

IX.1. Cazurile generale de 
dizolvare societăților 
IX.2. Cazurile de dizolvare 
sancțiune prevăzute de art. 237 
din Legea nr. 31/1990 
IX.3. Căile de dizolvarea a 
societăților 
IX.4. Efectele dizolvării 
societăților 

10. 
Seminar X. Lichidarea 
reglementate de Legea nr. 
31/1990 

Problematizarea, 
conversaţie - Dezbateri / 
analiză speţe. 
- Ascultare / verificare 
însuşire 
cunoştinţe;cunoştinţe; 

X.1. Noțiuni introductive 
X.2. Principiile generale ale 
operațiunii de lichidarea a 
societăților 
X.3. Statutul lichidatorilor  
X.4. Efecte juridice  
X.5. Procedura de lichidare 

11. 

Seminar XI.  Societatea în 
nume colectiv, societatea în 
comandită simplă și societatea 
în comandită pe acțiuni  

Problematizarea, 
conversaţie - Dezbateri / 
analiză speţe. 
- Ascultare / verificare 
însuşire cunoştinţe; 

XI.1. Societatea în nume colectiv 
XI.1.1. Noțiune. Caractere 
generale 
XI.1.2. Constituirea societății în 
nume colectiv 
XI.1.3. Funcționarea societății în 
nume colectiv 
XI.1.4. Reguli privind dizolvarea 
și lichidarea 
XI.2 Societatea în comandită 
simplă și societatea în comandită 
pe acțiuni 
XI.2.1. Noțiune. Caractere 
generale 
XI.2.2. Funcționarea societății în 
comandită simplă 
XI.2.3. Reguli privind dizolvarea 
și lichidarea 

12. Seminar XII. Societatea cu 
răspundere limitată  

Problematizarea, 
conversaţie - Dezbateri / 
analiză speţe. 
- Ascultare / verificare 
însuşire cunoştinţe; 

XII.1. Noțiune. Caractere 
generale 
XII.2. Constituirea societății  cu 
răspundere limitată 
XII.3. Funcționarea societății  cu 
răspundere limitată 
XII.4. Reguli privind dizolvarea și 
lichidarea 

13. 
Seminar XIII. Societatea pe 
acțiuni  
 

Problematizarea, 
conversaţie - Dezbateri / 
analiză speţe. 
- Ascultare / verificare 
însuşire cunoştinţe; 

XII.1. Noțiune. Caractere 
generale 
XII.2. Funcționarea societății pe 
acțiuni 
XII.3. Reguli privind dizolvarea și 
lichidarea 



  

 
 

 

 

14. 
Seminar XIV.  Societatea 
europeană și Grupurile de 
interes economic 

Problematizarea, 
conversaţie - Dezbateri / 
analiză speţe. 
- Ascultare / verificare 
însuşire cunoştinţe; 

XIV.1. Societatea europeană 
XIV.1.1. Noțiune.Caractere 
generale 
XIV.1.2. Constituirea societății 
europene 
XIV.1.3. Funcționarea societății 
europene 
XIV.1.4. Dizolvarea și lichidarea 
societății europene 
XIV 2. Grupurile de interes 
economic 
XIV.2.1. Noțiune. Caractere 
generale 
XIV.2.2. Constituirea Grupului de 
interes economic 
XIV.2.3. Funcționarea Grupului 
de interes economic 
XIV.2.4. Dizolvarea și lichidarea 
Grupului de interes economic 
XIV.3. Grupul european de 
interes economic 

Bibliografie 
ANGHENI S., Drept comercial. Profesioniștii-comercianți, Ed. C.H. Beck, București, 2013 
  CĂRPENARU S., Tratat de drept comercial român, Ediția a IV-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul 
Juridic,  București, 2014  
 GHEORGHE C. , Drept comercial român, Ed. C.H. Beck, București, 2013   
 MIHĂILĂ Ș., Dumitrescu A.-D., Drept comercial român, Ed. C.H. Beck, București, 2013 
 NEMEȘ V., Drept comercial. Ediția a 2-a revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2015 
 POPA S.,  Drept comercial. Introducere. Persoana fizică. Persoana juridică, Ed. Universul Juridic, 
București, 2014 
             Urda Olga-Andreea, Drept comercial român, Ed. a III-a, Ed. Universul Juridic, București, 2017. 
             Urda Olga-Andreea, GHID PRACTIC pentru înfiinţarea şi modificarea societăţilor cu răspundere 
limitată şi a societăţilor pe acţiuni, Ed. Universul Juridic, București, 2016. 
 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Disciplina are rolul de a conduce la perfecţionarea celor care profesează sau care urmează să profeseze în   
domeniul  juridic, contribuind la cultura profesională a tuturor specialiştilor în drept (judecători, procurori, 
avocaţi, consilieri juridici, practicieni în insolvență etc.) și în special a celor în dreptul comercial. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.4 Curs 

Înţelegerea şi însuşirea 
noţiunilor specifice din 
materia dreptului comercial 
- Probarea înțelegerii / 
stăpânirii corespunzătoare a 
aspectelor teoretice / 
practice predate / parcurse 
în timpul semestrului 

- Sesiune ordinară: 
colocviu – probă orală. 
- Sesiune de restanțe: 
Examen (scris) 

50 % * 
*(eliminator, în 
caz de 
nepromovare) 



  

 
 

 
 
 
 
 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
21.09.2020 Lector univ. dr. Olga-Andreea Urda Lector univ. dr. Olga-Andreea Urda 
  

 
 

 

Data avizării în departament 
30.09.2020 

Director de departament 
Prof. univ. dr. Septimiu Vasile Panainte 

  
                         
      
 

10.5 Seminar/ Laborator 

Implicarea în cadrul 
discuţiilor purtate cu privire 
la temele de seminar; 
Gradul de înţelegere a 
noţiunilor specifice materiei. 

Evaluare pe baza 
răspunsurilor la întrebările 
formulate; Teste pe 
parcursul semestrului. 

50% 
* (promovarea 
seminarului este 
o condiție de 
îndeplinit pentru 
a se putea 
susține evaluarea 
finală în sesiunea 
ordinară – 
nepromovarea 
seminarului 
implică evaluarea 
finală doar în 
sesiunea de 
restanțe) 

10.6 Standard minim de performanţă 
Particiapre activă la seminarii. 
Soluționarea de o manieră satisfăcătoare a subiectelor de teorie din materia studiată 
Cap/acitatea de a oferi soluții unor probleme practice ivite în funcționarea societăților reglementate de Legea 
nr. 31/1990 


